
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – BOGOJAVLJENJE 

   7.30 + Mlakar Milena 

   9.30 + Dubovečak Ivan, ob. Vincek i Dubovečak 

UTORAK – 7.30 + Mišak Ana god. i Ivan 

SRIJEDA – 7.30 + ob. Poljak Štefice, Kurtek Bare i Tušek Marije 

ČETVRTAK – 7.30 + Okun Ružica god. i Novosel Petar 

PETAK – 7.30 + Butum Jozo god. i roditelji 

SUBOTA – 17.00 + skupna sv misa: 

+ Hrman Dejana god. i Jagačić Petar 
+ Vitković Boris god. 
+ Novosel Ivka god. Luka i Ivan 
+ Jurak Ivan god. i Zora 
+ Vincek Ivan i Stjepan, Rusak Marija i Mladen 
+ Majcen Gabrijel, Novak Dragica i Stjepan 

NEDJELJA – KRŠTENJE GOSPODINOVO  
   7.30 – župna 
   9.30 + Novosel Josip i Anica god. 
 11.00 + Grozdek Kristina god. Ivan, Božidar i Kata 
*******************************************************************
************ 
Na blagdan Bogojavljenje – Sveta tri kralja, kod sv. mise u 7.30 biti će blagoslov vode 
koju možete ponijeti svojim kućama. Nakon sv. mise biti će blagoslov Župnoga stana. 
************************************************************** 
Župna statistika za mjesec prosinac 2019. 

Kršteni: Gabriela Mraz (Nenad i Monika r. Hulama), Iva Horvatić (Marko 
i Branka r. Klasta). 

Umrli: Josip Skupnjak (r. 1946.), Mišo Magić (r.1983.), Štefica Mišak (r. 
1926.). 

Vjenčani: nije bilo. 
 

Urednik: Tin Jurak; Odgovara: Josip Hadrović, žpk. 
siječanj, 2020. Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr 

e-mail: zupnilistic.trnovec@gmail.com, info@zupa-trnovec.hr 

 

 

 

 

 
 

 

Prvo čitanje: Sir 24,1-2.8-12 

Psalam: Ps 147,12-15.19-20 

Drugo čitanje: Ef 1,3-6.15-18 

Evanđelje: Iv 1, 1-18 

 

Iz evanđelja po Mateju (Iv 1, 1-18) 

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.; Ona bijaše u 
početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade; 
ništa Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše 
ljudima; svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.; 
Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao 
svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. 
Ne bijaše on Svjetlo,; nego - da posvjedoči za Svjetlo. 
Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na 
svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne 
upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima 
koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima 
koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od 

volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga. I Riječ tijelom postade i 
nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao 
Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine. Ivan svjedoči za njega. Viče:»To je 
onaj o kojem rekoh:koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!« 
Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost.Uistinu, Zakon 
bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada 
ne vidje: Jedinorođenac - Bog -koji je u krilu Očevu, on ga obznani. 

 

Godina XII.        Broj 6 (579) 5. siječnja 2019. 

II. NEDJELJA PO BOŽIĆU 
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Statistika za 2019. godinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjedan blagoslovljen molitvom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posla Bog dobrotu svoju i vjernost. 
 

    Ne nama, Gospodine, ne nama, † 
        već svom imenu slavu daj * 
        zbog ljubavi i vjernosti svoje. 
 

    Zašto da govore pogani: * 
        »Ta gdje je Bog njihov?« 
    Naš je Bog na nebesima, * 
        sve što mu se svidi, to učini. 
 

    Dome Izraelov, u Gospodina se uzdaj! * 
         - On je štit i pomoćnik njihov. 
    Dome Aronov, u Gospodina se uzdaj! * 
         - On je štit i pomoćnik njihov. 
    Koji se Gospodina bojite, 
        u Gospodina se uzdajte! * 
        - On je štit i pomoćnik njihov. 
    Gospodin će se nas spomenut * 
         i on će nas blagoslovit: 
    blagoslovit će dom Izraelov, * 
         blagoslovit će dom Aronov, 
    blagoslovit će one koji se Gospodina boje - * 
        i male i velike. 

************************************************************************** 
Radosno proslavimo Krista! O njegovu su rođenju anđeli svijetu navijestili mir. Njemu i 
mi pobožno zavapijmo:   
 

Nek' tvoje rođenje donese svima mir! 
 

Gospodine, svakim dobrom ispuni svoju Crkvu, 
-koju tješiš otajstvom svog rođenja! 
 

Došao si da budeš vođa pastira i nadglednik naših duša: 
-daj da papa i naši biskupi budu vjerni djelitelji mnogostruke milosti. 
 

Vječni Kralju, u vremenu si se rodio, kratki si vijek proživio i htio si iskusiti kratkotrajnost 
ljudskog života: 
-daj da mi, slabašni i smrtni, budemo dionici tvoje vječnosti. 
 

Vjekovi su te iščekivali i došao si nam u punini vremena: 
-očituj svoju nazočnost onima koji te još iščekuju! 
 

Čovjekom si postao i obnovio si ljudsku narav grijehom iskvarenu: 
-daj suobliči sebi pokojnike! 
 

Oče naš… 

Financijski izvještaj za 2019.: 

Primitak u 2019. → 558.586,00 kn 

Rashod u 2019. → 392.876,27 kn 

Saldo u 2019. → 165.709,73 kn;  2.149  Eura i 200 CHF 

Za uzdržavanje crkve svoj dar je dala 281 obitelj i prikupili smo 44.770,00 kuna. 

Ove smo godine zamijenili troja aluminijska vrata na Pastoralnom centru i jedna na 
Župnom stanu. Njihova vrijednost je bila 49.046,26 kn, a taj je iznos u cijelosti 
podmirila naša Općina kojoj ovim putem od srca zahvaljujem. U ovoj godini nam 
predstoji rekonstrukcija kotlovnice kako bismo racionalizirali potrošnju plina. 
 

Statistika za čitavu 2019. godinu 

Umrli: 51 → 34 žena, 17 muškaraca 

Bez sakramenata umrlo 18 osoba 

Kršteni: 44 → 30 djevojčica, 14 dječaka 

Vjenčano: 14 parova 

Krizmanika: 49 

Prvopričesnika: 43 

Tijekom godine podijeljeno je 38.000 svetih pričesti. 

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

Sveta tri kralja 
Zapitajmo se što bismo mi vjernici današnjice mogli naučiti od Sveta tri kralja 

čiji ćemo blagdan proslavili u ponedjeljak. Pogledajmo zajedno njihov put koji su 
prošli. 

Prvi korak pronalazimo u čitanju knjige proroka Izaije koji smo čuli: “Podigni 
oči, obazri se!” (Iz 60, 4) Podići pogled iz svakidašnjice, znati izaći iz redovitih 
rasporeda, gledati iznad uobičajenosti života, učiti svaki dan iznova kako slijediti 
vlastite ideale i osluškivati poticaje duha, sve to možemo ako pronađemo vremena za 
osobnu molitvu i susret s Gospodinom, makar kratko svakoga dana. 

Drugi korak jest hodati. Da bismo susreli Gospodina trebamo krenuti na put, 
putovati sa razumom i srcem. Trebamo tražiti u Knjizi i knjigama, ali još više u Osobi 
i osobama. 

Treći korak bio bi tražiti zajedno. Mudraci su jedna malena grupa koja gleda 
u istome smjeru, pogleda upravljenog u nebo, ali i jedni u druge jer putuju zajedno. 

Četvrti korak jest ne bojati se pogrešaka. Put mudraca pun je pogrešaka: 
dolaze u Jeruzalem umijesto u Betlehem, govore o Djetetu kralju Herodu koji ga želi 
ubiti, izgubili su zvijezdu da bi je onda ponovno ugledali, traže kralja a pronalaze malo 
dijete, ne na prijestolju neko u majčinom naručju. 

 


