
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – sveti Petar i Pavao – 7.30 + Hadrović Franjo i ob. 

Kuzmić 

U 19.00 – skupna sv. misa:  

+ Jerešić Pavao 
+ Videc Pavao  
+ Šmaguc Petar, rodit. Videc i Šmaguc 
+ Jagačić Petar, rodit. Kosec i Jagačić 
+ Sačić Petar, Mraz Petar i Skupnjak Pavao 
+ Mikulić Josip, Mišak Josip i Panić Milka 

UTORAK – 7.30 + Grozdek Ivan, Kristina, Božidar i Kata 

SRIJEDA – kapelica – 7.30 + Mraz Petar i Milka   

ČETVRTAK – 7.30 + Šimunović Pejo i Anto i Jakovljević Kata 

PRVI PETAK  – 7.30 + Novosel Vilim i Terezija 

             19.00 – klanjanje pred Presvetim! 

SUBOTA – 19.00 + skupna sv misa! 

NEDJELJA – 14. KROZ GODINU 

  7.30 – župna 
  9.30 + Mraz Petar i Milka 
11.00 – proštenje – Petrovo – skupna sv. misa! 
************************************************************************* 

Veliki zbor – proba u srijedu u 20.00. 
U ponedjeljak, (29.6.) kod sv. mise u 19.00 naši će se prvopričesnici posvetiti 
Bezgrešnom srcu Marijinu te će dobiti blagoslovljene krunice kao uspomenu na Prvu sv. 
Pričest. 

 
 
 
 

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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13. NEDJELJA KROZ GODINU 

   28. lipnja 2020. Godina XII. 

Broj 26 (599) 

Prvo čitanje: 2Kr 4, 8-11.14-16a 

Psalam: Ps 89, 2-3.16-19 

Drugo čitanje: Rim 6, 3-4.8-11 

Evanđelje: Mt 10, 37-42 

 

 

 

 

 
Jednostavno je nemoguće, bez pomoći molitve, živjeti kreposno. 

— Sv. Ivan Zlatousti (347. – 407.) 

 

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


S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************** 

Osam stvari koje svatko može naučiti od svetog Petra: 

1. To što si rodom iz zadnje selendre, ne znači da ne možeš postati značajan čovjek. 

2. Iako si ribar, ako te ne ide, vrijedi poslušati i savjet tesara. 

3. Imaj vjere, pa ćeš i po vodi hodati. 

4. Ne uznosi se – učitelj će te izgrditi. 

5. Ne pravi se pametan i hrabar ako te obična sluškinja može uplašiti. 

6. Ako si mudar, razumjet ćeš što ti se želi reći, čak i ako ti to govori pijetao. 

7. Znaj se pokajati – u tome je veličina. 

8. Budi spreman na promjene – i ribar može čuvati ovce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kada netko spomene putovanje često zamišljamo hotele i apartmane s pogledom 
na more, duga, romantična putovanja i sve servirano na pladnju. No u ne tako dalekoj 
prošlosti, putovanja nisu bila takva. Nisu ljudi odlazili na putovanja željni odmora, već su 
odlazili na hodočašća. Tako su se uputili u Svetu Zemlju, Rim, ali i domaća svetišta. Ti 
putovi nisu bili laki, već su bili dugi, mukotrpni i iscrpni. A kada bi došli na željeno 
odredište potpuno bi ovisili o dobroj volji i gostoprimstvu ljudi koji su na tom mjestu 
živjeli. 

           Gostoprimstvo je i ključan pojam prvog čitanja. Tako prorok Elizej prolazeći kroz 
Šunam biva ugošćen kod jednog bračnog para. I svaki put kada je prolazio tim mjestom 
oni su ga ugostili, čak su mu i pripremili sobu za odmor. Netko bi mogao reći da je 
Šunamka ugostila proroka iz koristi jer je očekivala nagradu. No kao što ni prorok ne traži 
uslugu, niti žena ne traži zahvalnost. Ona to čini poštujući Božju zapovijed ljubavi prema 
bližnjemu. I mi smo pozvani biti poput ove žene. Možda nećemo ugostiti nekoga stranca 
u kući, ali možemo činiti male stvari. Tako na primjer, uputiti nekoga tko pita za smjer, 
ustati starijoj osobi, invalidu i trudnici u autobusu. Možemo činiti bezbroj sitnica, a s 
velikom ljubavi.  

         I onda dolazi do pouke prvog čitanja. Elizej nije tražio smještaj, a dobio ga je. Žena 
nije tražila zahvalu, a dobila je obećanje da će roditi sina. To je za nju i njezina muža bio 
znak najveće zahvalnosti koje nisu mogli ni sanjati. Često puta smo se i sami osvjedočili da 
smo nekome pomogli, a nedugo zatim i mi smo sami bili u potrebi i drugi su nam priskočili 
u pomoć. Važno je zapamtiti da ne činimo dobro samo da bi nam Bog uzvratio, već činimo 
dobro radi dobra samoga. Bog nam uvijek uzvraća darom, a to je mir, zadovoljstvo i sreća 
što smo mogli nekome pomoći. 

      Isus nam se na početku današnjeg evanđelja čini strog. „ Tko ljubi oca ili majku više 
nego mene, nije mene dostojan...“ No Isus ne želi da ne volimo bližnje kraj sebe. Isus želi 
da svakom čovjeku na prvom mjestu budu Bog i Božje zapovijedi. A Božja zapovijed je i 
ljubav prema bližnjemu. Zato ne možemo ljubiti bližnje isključujući Boga, već iz ljubavi 
koju pokazujemo prema bližnjima pokazujemo i ljubav i odanost prema Bogu i Njegovim 
zapovijedima. Potrebno je Boga staviti na prvo mjesto u svojem životu, jer kada je Bog na 
prvom mjestu, sve ostalo je na pravom. 

       Jednostavna je i laka Isusova zapovijed. Treba činiti male stvari s puno ljubavi. Ne 
tražeći za njih neku zahvalu ili pohvalu, već prihvaćati ono svakodnevno s puno ljubavi. U 
slici one čaše hladne vode vidimo koliko malo truda možemo uložiti u neko djelo, a da ono 
bude veliko. Znamo kada smo žedni, čaša vode čini nam se kao najveće blago. To je slika 
svega što možemo učiniti. Koliko nas košta lijepa riječ ili osmijeh? Ili poziv nekom članu 
obitelji s kojim smo možda u zavadi? Koliko nas košta slušanje i razgovor s bolesnima i 
nemoćnima? Kada smo i mi sami doživjeli neki mali znak ljubavi, nije li nam cijeli dan 
odmah bio bolji? Pa ako nam Bog po nekoj sitnici cijeli dan učini ljepšim, koliko li će nam 
više On koji je sama ljubav i dobrota uzvratiti u vječnosti za sve dobro koje smo za života 
učinili. 

Dominik Hrupek 

 


