
    ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK - 7.30 + Mikulić Katarina god., Ivan i Branimir  

UTORAK - 7.30 + Špiranec Stjepan i obitelj 

SRIJEDA -kapelica  7.30 + Vitković Terezija god. Josip i obitelj  

ČETVRTAK -7.30 + Jagačić Josip, Anastazija i Ivan 

PETAK – 19.00 skupna sv. misa - popis na oglasnoj ploči! Nakon sv. 

mise pješaci hodočasnici kreću na M. Bistricu! 

SUBOTA – ovdje nema sv. mise! 

Na M. Bistrici u 18.00 sv. misa za +Skupnjak Tereziju, Augusta i sinove 

NEDJELJA – 20. kroz godinu- župno hodočašće na M. Bistricu!   

  Ovdje sv. misa u  11.00  za + Majcen Gabrijel 

Polazak autobusa u 4 sata ispred crkve! 

PONEDJELJAK - VELIKA GOSPA 

 7.30 + župna 

 9.30 + Koren Stjepan  

UTORAK - Sv. Rok - 7.30 + Ceglec Stjepan 

SRIJEDA - kapelica - 7.30 + Koščak Stjepan god. 

ČETVRTAK - 7.30 + Vugrinec Marija god. i obitelj 

PETAK - 7.30 + Novosel Petar god. 

SUBOTA - u 19.00 skupna sv. misa - popis na oglasnoj ploči! 

NEDJELJA - 21. KROZ GODINU 

 7.30 + župna 

 9.30 + Lončarić Zvonimir i Katarina i Šemiga Nikolina 

          11.00 + Vugrinec Katarina 

 

Urednici:Marko Domiter, Sanja Vugrinec;  Odgovara: Josip Hadrović, žpk.    

kolovoz, 2011.   Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr  
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    Godina III. broj 37,38 (141,142) 7. kolovoza 2011. 

Popričesna molitva 

Gospodine, 

ovom pričešću  

dao si nam dioništvo  

u svome Sinu Isusu Kristu. 

Molimo te,  

da nas sveta otajstva 

preobraze na njegovu sliku 

te se pridružimo  

njegovoj proslavi u nebu. 

Popričesna molitva 

Gospodine,  

pričestili smo se  

tijelom i krvlju  

tvoga Sina.  

Ta pričest  

neka nas spasi  

i utvrdi  

u svjetlu  

tvoje istine. 

http://www.zupa-trnovec.hr/


 KUTAK ZA DUHOVNI TRENUTAK 

Draga braćo i sestre! 

 Današnje evanđelje donosi događaj koji se zbio odmah nakon 

čudesnog umnoženja kruha i hranjenja 5000 ljudi. Pokušajmo si predočiti 

situaciju iz evanđelja kako bi nam njegova poruka bila što jasnija i bliža. 

Apostoli ulaze u lađu sami i odlaze na morsku pučinu. Već su bili daleko od 

obale. O četvrtoj noćnoj straži, dakle negdje oko tri sata u noći podigao se 

vjetar i valovi. Prilično tjeskobna situacija. Kad evo, Isus im dolazi u susret 

hodajući po moru. Silno su se uplašili, jer su pomislili da vide sablast – 

utvaru. Međutim, Isus ih ohrabruje riječima: „Ne bojte se – ja sam!“ I tada 

Petar, koji je u svemu uvijek bio prvi, moli Isusa da ga pozove k sebi, da i on 

hoda po vodi. I Isus mu jednostavno veli: „Dođi!“ 

 I sve nas Isus neprestano poziva i zove k sebi. Poziva nas na nešto što 

je u očima ovoga svijeta i ludo i nemoguće: poziva nas da posvetimo više 

vremena svojoj duši, a ne samo tijelu; poziva nas da se više puta pomolimo; 

poziva nas da čuvamo svoj i tuđi brak, da budemo milosrdni, strpljivi, da 

praštamo, da činimo dobro ne očekujući ništa zauzvrat; poziva nas da se ne 

suobličujemo ovome svijetu tražeći pod svaku cijenu uspjeh, bogatstvo, vlast 

i moć; poziva nas da vršimo zapovijedi i onda kada se to ovome svijetu čini 

ludo i nepotrebno. 

 Da, na sve nas to Isus poziva iako nam se ti pozivi čine neostvarivi. 

Zar nismo i mi možda rekli: pa ne mogu se ja isključiti iz ovoga svijeta. Eto 

svi kradu, pa se i ja moram malo snaći. Toliki lažu i ogovaraju, pa ne mogu ja 

ostati mimo svega toga. Toliki malo više popiju, troše novac na ludosti, 

zanemaruju svoju obitelj, zanemaruju molitvu, svetu misu, svoje kršćanske 

dužnosti. Toliki to rade, pa ne mogu ja biti drugačiji! 

 Na prvi pogled izgleda nemoguće odijeliti se od duha ovoga vremena. 

Međutim, Isus veli: „Dođi!“ On nas neprestano zove. A kamo nas Isus zove - 

zove nas k sebi, zove nas da ga slijedimo, da budemo njegovi. Jer nas Isus 

tako uporno zove, odazovimo se tom pozivu. Budimo njegovi prijatelji, 

budimo oni koji će biti svjetlo i primjer drugima.  

 Ovih ćemo dana obilaziti marijanska prošteništa. Pronađimo u tom 

susretu s našom nebeskom Majkom snage za svoj život. Marija od nas traži 

da budemo Isusovi prijatelji, da živimo savjesno svoje kršćanstvo. Neka nam 

Ona svima pomogne da preko nje dođemo i do konačne proslave u nebu.  

    Josip Hadrović, župnik 

 

 MISLI S. MARIJE MARTINE VUGRINEC  

  U nedjelju, 14. kolovoza u Zagrebu, u samostanu Služavki Maloga Isusa na 

Kraljevcu naša sestra Marija Martina Vugrinec polaže prve privremene 

redovničke zavjete. Od srca joj čestitamo i želimo joj ustrajnost u pozivu i 

Božji blagoslov! 

  Kako Isus zove? Teško je dati odgovor na to pitanje jer Božji poziv svatko 

osjeća na svoj osobni način. Netko Ga možda čuje u snu, netko za vrijeme 

molitve, a netko jednostavno osjeti u srcu da ga Bog zove i da mora poći za 

Njim. 

     Ali nakon svakog poziva slijedi, možda i najteži dio, a to je odaziv. U 

današnjem svijetu koji ˝sve˝ nudi, a tako često zanemaruje vjeru, može biti 

jako teško ostaviti sve što smo ostvarili u životu, napustiti ljude koji su bili 

uvijek uz nas i poći za Isusom. Ali ako smo to čvrsto odlučili i ako vjerujemo 

da nas Isus ljubi, budite sigurni da ćemo unatoč kušnjama i trpljenju uspjeti 

postići svoj cilj jer će nam On uvijek davati snage da ustrajemo. Na nama je 

samo da budemo postojani u molitvi i da ne dopustimo da nam vjera malakše. 

I tako, mnogi od onih koji osjete da ih Bog zove, postaju svećenici, redovnici, 

časne sestre koji šire i svjedoče Božju Riječ svojim životom bilo u Crkvi, u 

zajednicama, u školi ili pak u samostanu.   

Samostan – ponekad izgleda i zvuči gotovo zastrašujuće. Izvana je 

kao neka kuća ili zgrada ograđena visokom ogradom preko koje se ništa ne 

vidi. Kao odcjepljeni dio svijeta u koji nije svakome dopušten ulaz. Ali 

naprotiv, iza tih se zidina krije pravi dvorac iz bajke. Jer kada se otvore 

njegova vrata ulazimo u predivno mjesto koje zrači ljubavlju, mirom, radošću 

i Božjom prisutnošću. To je mjesto koje ispunja svako srce i čini ga sretnim 

te širom otvara vrata svakome tko kroz njih želi ući.  

Župna statistika za mjesec srpanj 2011.: 

Kršteni: Florijan Tuđan(Tomica i Klementina r. Vugrin - lipanj), Jan 

Samardžić (Selim Stjepan i Petra r. Marčec), Anđela Šimunović (Dragan i 

Draga r. Petonjić), Iva Trojanović (Ivan i Andreja r. Mesarić) 

Umrli: Predrag Tuđan (r.1971.), Ivan Cingesar (r. 1951.), Ivan Jagačić (r. 

1941.), Branimir Mikulić (r. 1947.), Slava Mišak r. Božić (r. 1930.) 


