
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 7.30 + Logožar Josip i Marta 

UTORAK – 7.30 + Mišak Marija god. Franjo, Antun i Ana 

SRIJEDA – 7.30 + Vugrinec Josip, Zlata i Jelena 

ČETVRTAK – 7.30 + Vuković Vjekoslav i obitelj 

PETAK – 7.30 + Vitković Antun, Terezija god. i Videc Pavao 

SUBOTA – 17.00 + skupna sv misa: 

+ Skupnjak Anka, Nikola, Petar i ob. Šaronja; + Čajavec Ivan god. i 
Ana; + Rihtar Slavko, Rupčić Željko i roditelji; + Višnjić Vjekoslav 
god. i ob. Višnjić;  Skupnjak Adam god. Agneza i djeca; + Domiter 
Pavao god. obitelj i rod. Cvrtnjak; Moravec Antun i sinovi; + Hojsak 
Danijel, Mikulić Antonija i Matija; + Kuharić Marin, Vladimir  i rod. 
Kosec i Skupnjak;  

NEDJELJA – 2. NEDJELJA KROZ GODINU  
   7.30 – župna 
   9.30 + rodit. Novosel i Buhin, Buhin Sani i Novosel Darko 
 11.00 + Vuković Tomo, ob. Foder i Ljubek 
**************************************************************
*********** 
Župni vjeronauk – petak u 14.30 – prvopričesnici; 15.30 – firmanici 
Mješoviti zbor – proba u srijedu u 19.30 
Dječji zbor – proba u nedjelju prije sv. mise 
Pretplata na Glasnike – prijaviti se što prije svi koji želite uzimati Glasnike 
Srca Isusova i Marijina i Glasnik sv. Josipa. (Cijena pretplate kao i prošle 
godine). 

  

 

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: Iz 42, 1-4.6-7 

Psalam: Ps 29, 1a.2.3ac-4.3b.9b-10 

Drugo čitanje: Dj 10, 34-38 

Evanđelje: Mt 3, 13-17 

 

Iz evanđelja po Mateju (Mt 3, 13-17) 

 

 

U ono vrijeme: Dođe Isus iz Galileje na Jordan 
Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: »Ti mene 
treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?« Ali mu Isus 
odgovori: »Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako 
ispunimo svu pravednost!« Tada mu popusti. 

Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! 
Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje 
silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba: 
»Ovo je Sin moj, ljubljeni! U njemu mi sva milina!« 
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S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TJEDAN BLAGOSLOVLJEN MOLITVOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIMAN 
Svu pravdu Božju vršeći, 

K Jordanu Krist, gle, dolazi: 
Sveg Svijeta Tvorac pokršten 

Sve krsne vode posveti. 
Od čiste rođen Djevice, 

On, on čisti Božji jaganjac, 
sav svijeta grijeh preuzima 

Krštenjem da ga očisti. 
Glas Očev tad se zaori: 

Gle, Sina mog ljubljenog! 
Duh s neba to posvjedoči 

U liku bijela goluba. 
Tu spas se Crkve naviješta 

U trojstvenome imenu: 
Bog Otac, Sin, Duh Sveti 
U Crkvi nas posvećuju. 

Sva slava tebi, Isuse, 
Što narodima javi se, 

i Ocu s Duhom Presvetim 
U vječne vijeke vjekova! Amen. 

************************************************************************** 
Molbom se utecimo svome Spasitelju i Otkupitelju, 
koji se udostojao na Jordanu od Ivana primiti krst, i njemu zavapijmo: 
 

Pošalji nam, Gospodine, Duha svojega! 
 

Kriste, slugo Božji, kojeg je Otac primio ti koji Ocu omilje, 
-pošalji nam, Gospodine, Duha svojega! 
 

Kriste, Božji odabraniče, koji napukle trske nisi slomio niti stijenja što tinja ugasio 
-smiluj se svima koji te iskreno traže! 
 

Kriste Sine Božji, tebe je Otac pozvao da u novom savezu budeš svjetlo narodima 
-u krsnoj vodi otvori oči slijepih! 
 

Kriste, spasitelju ljudi, koga Otac pomaza Duhom Svetim za spasiteljsku službu 
-povedi sve da te vide i uzvjeruju te imaju vječni život. 
 

Kriste, nado naša, koji izvodiš na svjetlo spasa one što u tminama čame 
-primi u svoje kraljevstvo našu preminulu braću! 
 

Oče naš... 
 

 Prorok Izaija Izraelcima naviješta Slugu Božjeg koji će narodu i pojedincima 
donijeti blagoslov Božji, koji će im pokazati Božju naklonost i vjernost savezu. Kao 
Božjeg odabranika i miljenika Slugu će obuzeti Božji Duh kako bi strpljivo 
podnosio sva poniženja, kako bi ga osposobio za ustrajnost u proročkoj službi, a 
sve u skladu s Božjim planom spasenja. Sluga Božji naviješta Božju riječ, poziva 
narod na poslušnost i vjernost zapovijedima. U svojem djelovanju on neće 
nastupati nasilno, neće glasno vikati, neće navaljivati ni prisiljavati na promjene. 
Svima će pomagati, a posebno onima koje svi odbacuju i zanemaruju. Svaki 
pojedinac će mu biti jednako važan. U današnjem odlomku Bog predstavlja Slugu 
kao svoga odabranika i miljenika te najavljuje da ga podupire pri nastupu proročke 
službe. Izlijeva na njega svoga Duha i time ga osposobljava za zadaću koju mu 
namjenjuje u vjerničkoj i ljudskoj zajednici. Prema Starom zavjetu duh je Božji 
"obuzimao", "bio izlijevan" ili "pomazivao" suce, kraljeve, proroke i svećenike na 
početku njihove delikatne službe. Duh Jahvin davao im je snagu da svoju službu 
obavljaju ustrajno i u skladu s Jahvinim planom spasenja. 

 Kao bitne događaje Isusovog mesijanskog djelovanja Petar navodi krštenje, 
javno djelovanje, smrt i uskrsnuće. Činjenica je da je Isusovo javno djelovanje 
prožeto djelovanjem Duha Svetoga, što je nekoliko puta bilo i javno potvrđeno. 
Objava Duha Očeva kod krštenja na rijeci Jordan očevicima je Isusa potvrdila kao 
Slugu Jahvina koji će spasiti i otkupiti svoj narod. 

 Evanđelist Matej na očit nam način Isusa želi staviti pred nas kao uzor kojega 
trebamo slijediti. Ivana Krstitelja opisuje kao njegovog preteču koji je svoje 
sunarodnjake pozivao na pokoru i obraćenje te ih poticao na priznanje i molitvu za 
oproštenje grijeha Ivan je svojim djelovanjem Izraelce pripremao za nešto novo te 
je od njih tražio otvorenost srca i raspoloživost za prihvaćanje Božjeg zahvata u 
njihovim životima. Isus je svojim krštenjem nastavio ostvarivanje Očevog plana 
spasenja, izrazio je svoju solidarnost s ljudima. Poziva i nas da se tako prosvijetljeni 
i nadahnuti Duhom Svetim svojim angažiranim vjerničkim životom u 
međuljudskim odnosima i odnosu s Bogom uključimo u Očev plan spasenja. 

 Prilika nam je danas zapitati se obnavljamo li svakodnevno u sebi svijest da 
smo po kršenju i mi postali ljubljeni sinovi i kćeri Oca nebeskoga. Ta činjenica od 
nas traži ispunjavanje volje Očeve u svom životu – i to u postojanosti i vjernosti. 
Kao roditelji sjetimo se obećanja koja smo dali na krštenju svoje djece, da ćemo ih 
poučavati u vjeri i voditi k spasenju. Isto tako moramo se preispitati rastemo li u 
spoznajama vječnih istina vjere, živimo li u skladu s našim krsnim obećanjima. 

Vladimir Cesar 


