
 ŽUPNE OBAVIJESTI 

  8.2. PONEDJELJAK – 7.30 + Sekić Dragan god. i Marko  

  9.2. UTORAK – Sveta Skolastika, djevica; spomendan 
                                 – 7.30 + Jozo Butum god. i roditelji                        

  10.2. SRIJEDA – Blaženi Alojzije Stepinac, biskup i mučenik;  
          drugi zaštitnik naše biskupije - blagdan 

                                          – 7.30 + Skupnjak Đuro                         

  11.2. ČETVRTAK – Majka Božja Lurdska, Dan bolesnika 
                                        – 7.30 + Sačić Agata, Petar i roditelji                                        

  12.2. PETAK – 7.30 + Hrman Josip god. i Milka 

  13.2. SUBOTA – 17.00 – skupna sv. misa: 
     + zahvala Gospi Ludskoj, za bolesne, nemoćne i za bolesnu djecu; + Anđela Skupnjak; 

+ Roško Petar, ob. Cafuk i ob. Jambrošić; + Smodek Ivan i Zvonko; + Bodalec Dragutin 
i Marija, Novak Marija; + Šaško Martin god., obitelj Šaško, ob. Mišak; + Tuđan Kazimir 
god., Terezija, Vjekoslav i Miljenko; + Mikulić Jelka god. i Dragutin; + Novosel Dragutin 
i Novosel Stjepan; + Klarić Mijo i Mara; + Glavaš Augustin i Kata; + Ivan Smodek i 
Dragica Ledinski; + za ozdravljenje jednog bolesnika; + Skupnjak Ivan (Radnička), ob. 
Višnjić, Žmuk Ana i obitelj; + Perak Mijo, Cvita i za duše u čistilištu; + Perak Iza, Božo i 
Marko; + Mišak Valent i Justa, Vugrinec Tomo i Terezija; + Tuđan Ivan (Kratka); + Ivan 
i Jelica Hrman; + Skupnjak Štefica i Stjepan, Butek Zdenko, Kučko Stjepan; + Suzana 
Matas, + na nakanu; + Vugrinec Stjepan god. i ob. Vugrinec; + Mišak Danica; + Mišak 
Josip; + na čast sv. Anti; + na određenu nakanu; + ob. Bakšaj i Živko, braća Živko Antun, 
Bubulj Franjica, Milinović Josipa (ž.)       

  14.2.   6. NEDJELJA KROZ GODINU – Svjetski dan braka 
       7.30 – župna sveta misa  
       9.30 + Hrman Jelica god. i Ivan 

    11.00 + Meštrić Marija, Marko i Katica  

    TISAK: župni listić, Glas Koncila, Glasnik SiM, MAK  

 pozivamo sve vjeroučenike na redovito sudjelovanje na župnoj katehezi: 
          - za prvopričesnike: 3.a razred!: u petak u 14:30 sati; 

                  - za krizmanike: 8.a razred!: u petak u 15:30 sati. Krizmanici neka 
donesu prijavne listove za kumove!  

 blagoslov kuća počinje u subotu, 20. veljače. Raspored cijelog blagoslova i svi detalji 
objavljeni su u ovom broju župnog listića! 

 u mjesecu siječnju preminuli su naši župljani: Branimir Novosel (r. 1937.); Ivan 
Smodek (r. 1939.); Marija Hren r. Roško (r. 1940.); Anđela Skupnjak r. Vugrinec (r. 
1931.); Ivan Žmuk (r. 1938.);  Anđela Kosec r. Kosec (r. 1935.); Dragutin Magić (r. 
1933.); Miljenko Medvedec (r. 1959.) Molimo za naše drage pokojne i za njihove obitelji. 

Urednik: Tin Jurak; Odgovara: Hrvoje Damiš; žpk.; mob: 098 9678 518; 
veljača, 2021.; Široke Ledine 4, Trnovec; web: www.zupa-trnovec.hr; 

e-mail: zupnilistic.trnovec@gmail.com, info@zupa-trnovec.hr 
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Sve što trebamo možemo postići molitvom.  
Dakle, milošću Božjom, a ne svojom lukavošću. 

— Sv. Ivana Chantal (1572. – 1641.) 

 5. NEDJELJA KROZ GODINU 
 

  7. veljače 2021. Godina XIII. Broj 11 (630) 

Prvo čitanje: Job 7, 1-4.6-7 

Psalam: Ps 147, 1-6 

Drugo čitanje: 1Kor 9, 16-19.22-23 

Evanđelje: Mk 1, 29-39 

 

http://www.zupa-trnovec.hr/
mailto:info@zupa-trnovec.hr


 

RASPORED BLAGOSLOVA KUĆA I OBITELJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

               Srijeda, 17. ožujka: godišnje župno klečanje (nema blagoslova) 

  Četvrtak, 18. ožujka: Zeleni put                                  – od 15:30 sati 

  Subota, 20. ožujka: Male ledine             – od 8:30 sati  

                                         Gajeva                                        – od cca. 11:30 sati                           

  Nedjelja, 21. ožujka: Gustava Krkleca            – od 13:30 sati 

 

 Radnim danom s blagoslovom ćemo redovito početi u 15:30 sati, a u 

slučaju sprovoda, ovisno o terminu sprovoda, ali najkasnije oko 16:15 

sati. Unaprijed hvala na strpljivosti! 
 

 Blagoslova neće biti petkom zbog redovitog održavanja župne kateheze 
za prvopričesnike i krizmanike, odnosno križnog puta u župnoj crkvi u 

17:00 sati. Do nedjelje 21. ožujka uključivo izostat će i križni put 

nedjeljom u 15:00 sati. 
 

 Svjestan sam da netko zbog raznih razloga (samoizolacija, korona-pozitivni; 

čuvanje vlastitog zdravlja ili svojih ukućana, radne obaveze…) neće biti u 

mogućnosti primiti blagoslov. Nitko ne mora osjećati obvezu primiti nas. 
Ako netko smatra da je bolje odgoditi susret, bez ustezanja i slobodno to 

može učiniti. Budući da sam tek došao među Vas, bio bih Vam zahvalan kad 

biste otvorili dvorišna vrata kako bismo znali u koju kuću idemo. Ne morate 

čekati ispred kuće, osobito ako je vani hladno ili ružno vrijeme…  
 

 Eventualni naknadni blagoslov izvan navedenih termina moći ćete 

dogovoriti po završetku blagoslova kuća predviđenog ovim rasporedom. 
 

 Domaćini neka odrede gdje im je najzgodnije primiti svećenika: na pragu 

kuće, u predsoblju ili nekoj drugoj prostoriji. Na molitvu se okupljamo 

oko križa, upaljene svijeće i (ako imate) blagoslovljene vode. 
 

 Dar za Crkvu neka bude prema srcu i prema mogućnostima. Hvala 

svima koji su već darovali za potrebe župe i za našeg zvonara. 

 

Unaprijed svima zahvaljujem na gostoprimstvu i veselim se susretu s Vama!
                                                                                                                  

Hrvoje Damiš, župni upravitelj 
 

 

  Subota, 20. veljače: Varaždinska (od br. 1 do br. 65)    – od 8:30 sati 

  Nedjelja, 21. veljače: Varaždinska (od br. 66 do Ludbreške)  – od 13:30 sati 
 
 

 

  Ponedjeljak, 22. veljače: Branimirova                         – od 15:30 sati 

  Utorak, 23. veljače: Kratka                          – od 15:30 sati 

  Srijeda, 24. veljače: Nikole Tesle                            – od 15:30 sati 

  Četvrtak, 25. veljače: I. Cankara                           – od 15:30 sati    
 

 
 

  Subota, 27. veljače: Radnička (od pilja, br. 75 - do kraja) – od 8:30 sati  

  Nedjelja, 28. veljače: Radnička – (od br. 1. do pilja br. 74) – od 13:30 sati 
 

 

 
 

  Ponedjeljak, 1. ožujka: V. Nazora                      – od 15:30 sati                 

  Utorak, 2. ožujka: Ivana Mažuranića                             – od 15:30 sati                                                                             

                                 A. Kovačića                                        – od cca. 17:30 sati                                                                                                    

  Srijeda, 3. ožujka: S. Vraza                                         – od 15:30 sati 

  Četvrtak, 4. ožujka: Braće Radića                                  – od 15:30 sati  

                                   A. Šenoe                                           – od cca. 16:30 sati 
 
 

 
 

  Subota, 6. ožujka: Ludbreška (parni brojevi - od br. 2) – od 8:30 sati 

  Nedjelja, 7. ožujka: Ludbreška (neparni brojevi - od br. 1)  – od 13:30 sati 
 
 

 
 

  Ponedjeljak, 8. ožujka: Zbelska, Nova ulica (cijela)   – od 15:30 sati              

  Utorak, 9. ožujka: R. Boškovića                                       – od 15:30 sati 

  Srijeda, 10. ožujka: K. Tomislava                                  – od 15:30 sati   

                                     Vrtna                                               – od 17:00 sati 

 
 

 

  Četvrtak, 11. ožujka: Široke ledine                                       – od 15:30 sati 

  Subota, 13. ožujka: Dravska (od Ludbr. do Varaždinske) – od 8:30 sati 

  Nedjelja, 14. ožujka: Dravska (od Drave do Ludbreške)     – od 13:30 sati 
 

  Ponedjeljak, 15. ožujka: Bartolovečka (od ceste do vrtića) – od 15:30 sati 

  Utorak, 16. ožujka: Cvjetna                                – od 15:30 sati       

                                     Bartolovečka (od škole do Radničke)  – od cca. 16:30 sati                                     
 

 


