
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 7.30 + ob. Labaš i Cikač 

UTORAK – 7.30 + Marjanović Ruža god. i roditelji 

SRI. – kapelica – 7.30 + ob. Tomašković Marije, Kurtek Bare i Tropšek 

Augusta   

ČETVRTAK – TIJELOVO  

  7.30 + Jerešić Danijel god. Agata i Aleksa 

10.00 + župna – PROCESIJA 

PETAK  – 7.30 + Skupnjak Antun god. (Dravska) 

SUBOTA – sv. Antun Padovanski - 19.00  skupna sv misa: 

+ Skupnjak Đuro; + Novosel Damir ;+ Novosel Darko, Osredek Stjepan, Ivan i 

Marija;  

+ Moravec Antun i sinovi; + Pintarić Branko i roditelji;  

+ Skupnjak Josip god. (Varaždinska) i Novosel Branko;  

+ Hren Pavao, Ivan i Marija i rodit. Strnad; + Mesarić Rok god. i Stanislava(ž);  

+ Skupnjak Draga god. i Josip; + Višnjić Ivan god.; + Jurak Zora god. i Ivan;  

+ Skupnjak Pavao god.; + Živko Antun i Bubulj Franjica;  

+ Mikulić Jelka i Dragutin, roditelji, braća i sestre; + Jagačić Mijo roditelji i braća;  

 

NEDJELJA – 11. KROZ GODINU 

   7.30 – župna 
  9.30 + Vincek Slavko god. Katica i Dubovečak Ivan 
11.00 + Mišak Franjica i Ivan, Vugrinec Većeslav i Katarina 
*******************************************************************
********* 
Župni vjeronauk: prvopričesnici  – utorak i petak u 14.30; firmanici – utorak i 
petak u 15.30. 
Veliki zbor – proba u srijedu u 20.00. 

Urednik: Tin Jurak; Odgovara: Josip Hadrović, žpk. 

lipanj, 2020. Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr 
e-mail: zupnilistic.trnovec@gmail.com, info@zupa-trnovec.hr 
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PRESVETO TROJSTVO 

   7. lipnja 2020. Godina XII. 

Broj 23 (596) 

Prvo čitanje: Izl 34, 4b-6.8-9 

Psalam: Dn 3, 52-56 

Drugo čitanje: 2Kor 13, 11-13 

Evanđelje: Iv 3, 16-18 

 

 

 

 
Boga ne možemo shvatiti, ali možemo ga ljubiti i klanjati mu se.  

Svoje ćemo štovanje prema Presvetom Trojstvu  

najbolje pokazati time da uvijek pobožno činimo  

znak svetog križa i da pobožno i s najvećim poštovanjem  

izgovaramo riječi: Oca i Sina i Duha Svetoga! 

– sv. Augustin 

 

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


S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTO SLAVIMO SVETKOVINOM TIJELOVA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veliki blagdan u katoličkom kalendaru poznat je pod imenom Tijelovo. Pun 
naziv tog blagdana je Presveto Tijelo i Krv Kristova. Tim blagdanom želimo 
obnoviti svoju vjeru u osobu Isusa Krista, Bogočovjeka, koji je u određenom 
povijesnom času kao jedinorođeni Sin Božji postao povijesnom osobom. To je 
tajna njegova utjelovljenja. Bog je postao čovjekom; jedan od nas, s konkretnim 
tijelom, u njegovim žilama teče ljudska krv. „U svemu jednak, osim u grijehu“, reći 
će sveti Pavao o njemu.  

 Na današnji se blagdan sjećamo kako je Bog uzeo ljudsko tijelo da bi postao 
čovjekom. Bog je u Isusu svima nama dohvatljiv i blizak! Tajnu svojega utjelovljenja 
utkao je Isus na svojoj posljednjoj večeri u znakove kruha i vina, koji snagom 
njegove riječi postaju Tijelo i Krv Kristova, tj. sakrament euharistije, dar pričesti, 
hrana i piće. Posebno su pri tom naglašeni neki elementi tog sakramenta: kruh u 
obliku hostije, koji se pokazuje kod podizanja; kalež s vinom koji se jednako tako 
pokazuje vjernicima kao znak i dar. 

 Tijelovo želi osobito naglasiti istinu da je Isus pravi čovjek i pravi Bog. A kao 
čovjek da ima tijelo kao i mi. Ljudsko je tijelo dar, a isto tako obdareno mogućnosti 
da se daruje i razdaje. 

 Na sve to mislimo dok gledamo podignutu hostiju, dok klečimo pred 
svetohraništem, dok se svečano nosi pokaznica s Presvetim, dok pružamo ruku da 
primimo pričest. To je dar Kristova predanog tijela, dar njegove prolivene krvi; to 
je dar njegove neizrecive ljubavi za svakog od nas osobno! (fra Zvjezdan Linić). 

 Sveci toplo preporučuju, osim odlaska na svetu misu i primanja sakramenta, 
još jedan čin pobožnosti – klanjanje pred Gospodinom prisutnim u Euharistiji. 

 Sv. Alfonso iskreno potiče vjernike da provedu barem 15 minuta ili pola sata 
u klanjanju, izjavljujući: 

 Morate biti svjesni da ćete u 15 minuta molitve pred Presvetim sakramentom možda dobiti 
više milosti nego u drugim pobožnim djelima toga dana… Svi koji odu u Jeruzalem i posjete 
špilju gdje se Isus, Utjelovljena Riječ, rodio, mjesto na kojem su ga bičevali, brdo Kalvariju na 
kojem je umro i grobnicu gdje je pokopan, osjećaju veliku nježnost i pobožnost, ali koliko bi tek 
veća trebala biti naša nježnost kada posjetimo oltar na kojem je Isus stalno prisutan u Svetom 
sakramentu. 

 Sv. Terezija Avilska kaže da je nemoguće svim podanicima razgovarati s 
kraljem i da moraju biti zadovoljni ako mogu razgovarati s njim preko posredništva 
treće osobe. 

 No, da bismo razgovarali s Tobom, o, Kralju Nebeski, nema potrebe za trećom osobom, 
jer svatko tko to želi može Te pronaći u Presvetom sakramentu. 

  Svetkovina Presvetog Trojstva nam iz godine u godinu pred misli stavlja istinu 
kako je naš Bog otajstven te da ga svojim razmišljanjima i mudrovanjima ne možemo 
dokučiti niti shvatiti. O ovom otajstvu postoji mnogo knjiga, razmišljanja, pokušaja 
shvaćanja, no ono za nas i dalje ostaje nedokučiva tajna. Iako je Bog skriven, nije nam 
potpuno nepoznat. Kroz Sveto pismo uočavamo kako se postupno objavljivao 
ljudima. 

         Tako u prvom čitanju današnje svetkovine čitamo kako se na brdu Sinaju Bog 
Mojsiju objavio u liku oblaka, budući da Bog nema ljudskog obličja. Prolazeći ispred 
Mojsija Bog govori: „Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, 
bogat ljubavlju i vjernošću!“ U religijama svijeta vidljiva su svakojaka božanstva koja 
samo čekaju ljudsku pogrešku kako bi mogli čovjeka kazniti ili uništiti. No u riječima 
koje Bog govori Mojsiju vidimo kako naš Bog nije takav, već je dobar, milostiv, spor 
na srdžbu i vrlo dobrostiv. Bog ako prekorava čovjeka, ne čini to iz mržnje, nego iz 
ljubavi kojom čovjeka usmjeruje na put spasenja. 

         Poznati su primjeri vladara koji su iz straha za svoju vlast ubijali svoje protivnike, 
stvarne i nestvarne, krive i nevine. Nisu štedjeli ni svoje obitelji. Dok s druge strane 
gledamo Vrhovnog vladara. Boga koji nam se predstavlja kao Bog ljubavi. Ljubav bi se 
mogla definirati kao bezuvjetno, beskompromisno i nesebično činjenje dobra drugima. 
Ljubav želi drugima samo dobro, bez obzira na ponašanje bližnjih. Uzmimo za primjer 
majčinu ljubav. Ljubav majke prema djetetu odiše čistom i iskrenom željom za 
djetetovom srećom. Tako se Božja ljubav može usporediti s majčinom, štoviše, Božja 
je ljubav iznad majčinske ljubavi.  

          Na svetkovinu Duhova vidjeli smo još jedno Božje svojstvo, a to je vjernost. 
Isus je apostolima obećao Duha Branitelja koji će ih upućivati u istinu i biti s njima. 
Nije ih prevario već im je uistinu poslao Duha koji im je dao snagu za borbu protiv 
ovoga svijeta. Ono što je obećao, Bog je izvršio. Čovjek je siguran da ga Bog neće 
ostaviti, već da će u najtežim trenucima borbe, iskušenja, malodušnosti i očaja Bog biti 
uz njega i naposljetku dati čovjeku spokoj u nebeskoj domovini.  

         Isus nam je objavio Tojedinoga Boga, zajedništvo Oca, Sina i Duha Svetoga. Na 
vjeronauku učimo da je Otac Stvoritelj koji nas je stvorio, ne iz dosade, nego iz ljubavi 
kojom nas je ljubio prije postanka svijeta; zatim Sin Otkupitelj koji nas je od naših 
grijeha otkupio smrću i uskrsnućem i otvorio nam pristup vječnosti; i na kraju Duh 
Sveti koji je ljubav Oca i Sina koja nas vodi do zajedništva Presvetog Trojstva u 
nebeskoj domovini. Nije nam Krist objavio ovu tajnu da bismo govorili kako znamo 
nešto što prijašnje generacije nisu znale, već da nam pokaže koliko je čovjek vrijedan 
u Božjim očima, pa da bismo i mi njemu mogli uzvratiti ljubavlju i vjernošću. Bog nam 
je objavio svoje milosrđe, ljubav i dobrohotnost zato da bismo i mi mogli tom istom 
ljubavlju ljubiti i prihvaćati druge ljude, bez obzira na njihove mane, slabosti i 
nesavršenosti. 

Dominik Hrupek 

 


