
 

Hrvatski Nazaret”, svetište Majke od Milosti na Trsatu, jedno je od najvećih i 

najpoznatijih hrvatskih marijanskih svetišta s neprekinutom tradicijom 

hodočašćenja. Svoje početke ima u predaji o dolasku Gospine kućice iz 

Nazareta 10. svibnja 1291. Nakon njezina odlaska u Loreto poslije ”tri godine 

i sedam mjeseci”, knezovi Frankopani grade na Trsatu kapelu kraj koje oko 

1430. izrasta prostrana crkva. Ondje se oko slike Majke od Milosti od 

davnina okupljaju Gospini miljenici iz mnogih hrvatskih krajeva, ali i iz 

Slovenije i Italije, jer Gospa je majka svima i ne poznaje razlike među 

narodima i jezicima. Sliku Gospe Dojilje svetištu je 1367. godine po fra 

Bonifaciju Napuljcu poslao papa Urban V. kada je u Loretu vidio vjeru 

Hrvata i njihovu ljubav prema Gospinoj kućici. Biskup Juraj Marotti okrunio 

ju je zlatnom krunom dobivenom iz Vatikana 1715. godine. To je prva 

okrunjena Gospina slika izvan Italije. 

 

ŢUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK - 7.30 + na čast BDM Kraljici - zahvala za zdravlje 

UTORAK - 7.30 + Hrman Cecilija god. 

SRIJEDA – kapelica - 7.30 + Flajšman Nenad i Skupnjak Stjepan  

ČETVRTAK -7.30 + Sekić Nikola god. 

PETAK – 7.30 +  Magić Mijo god. 

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

NEDJELJA – 21. kroz godinu 

  7.30 + župna 

  9.30 + Jerešić Agata god. Aleksa i Danijel  

11.00 + Novosel Terezija i roditelji 

Župne aktivnosti: Dječji zbor – četvrtak u 19:00 

 

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

kolovoz, 2011.   Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr 

zupnilistic.trnovec@gmail.com   
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Popričesna molitva 

Gospodine,  

izliječi nas  

potpuno svojim  

milosnim  

djelovanjem.  

Stvori nam  

novo srce  

da uvijek činimo  

što je tebi milo.  

 

 

Tko si ti za mene? 

 

A što ti kažeš, tko sam ja? 

Pitanje koje nakon Cezareje Filipove 

upravljeno svima  

koji se zovu Tvojim imenom. 

Da, tko si Ti, zapravo, za mene? 

Poznajem li Te? 

Jesu li moje pretpostavke o Tebi 

identične Tvojim pretpostavkama o Tebi? 

Tko si Ti za mene? Tko? 

Ti si moj život  

u kojem otkrivam blizinu Boga. 

Ti si moj put kojim putujem  

do neprekinute sreće  

i radosti Očeva pogleda. 

Ti si istina koja je oduvijek i koja će uvijek 

biti, nikada ne gubeći vrijednost. 

Ti si moje sve, jer bez Tebe ništa i nitko oko 

mene ne bi imao potpuni smisao. 

Ti si moj Bog kome vjerujem, s kime živim 

radujući se izlazu sunca i zvijezdama u noći. 

http://www.zupa-trnovec.hr/
mailto:zupnilistic.trnovec@gmail.com


 KUTAK ZA DUHOVNI TRENUTAK 

Ono što je Šimun obećao Mariji kod Isusova prikazanja u Hramu, ostvaruje 

se tijekom cjelokupne povijesti. Isus biva znak prema kojemu se ljudi 

opredjeljuju. Jednako danas kao i u Isusovo vrijeme, odnosno u zgodi koja je 

opisana u današnjem evanđeoskom odlomku. 

Što govore ljudi 

Isus nije radoznao ni tašt da ga zanima što drugi govore o njemu. To pita radi 

učenika. Bitno je najprije znati što drugi govore da bi potom učenici mogli 

reci svoje mišljenje. Na jednak način nam valja živjeti i danas. Potrebno je 

znati što drugi govore o Isusu. Mi kršćani se ne smijemo ponašati kao 

autistični čudaci koji su samodostatni. Valja uspostaviti dijalog sa svijetom, 

bez obzira je li ono što se govori ispravno ili nije. Ako je ispravno, moći 

ćemo zajedno rasti podržavajući jedni druge. Ako li je pak neispravno, moći 

ćemo zajedno rasti tragajući za istinom i otkrivajući je. Nevjerojatno je, ali 

istinito, da se neke osnovne istine kršćanstva krivo ili loše shvaćaju u svijetu 

u kojemu živimo. Na nama je da životom pokažemo pravo i istinito shvaćanje 

kršćanstva i kršćanski stil života. 

A vi, što vi kaţete 

Da bismo mogli biti svjedoci, potrebno je da su u našim srcima i u našim 

glavama posložene stvari. Zato Isus u nastavku pita svoje učenike o njihovom 

mišljenju o njemu. Ključno pitanje je naš stav o Isusu. Tko je Isus za nas? 

Tko je Isus za mene? Tek kad ispravno odgovorimo na to pitanje možemo se 

smatrati Isusovim. Nažalost i danas među onima koji se smatraju vjernicima 

postoje krive predodžbe o Isusu. Postoje krive slike o Bogu. Zato je nužno 

potrebno svakodnevno bistriti pojmove i odgovarati na pitanje o svom odnosu 

prema Isusu. 

Blago tebi 

Posljedica ispravnoga shvaćanja Krista i života u skladu s tim shvaćanjem, 

postaje milosna snaga koju nam Bog daruje. Postajemo oni koji smo spremni 

mijenjati svijet. Koji smo spremni učiniti da na zemlji bude kvalitetniji život 

za svakog pojedinog čovjeka. Zato je današnji evanđeoski odlomak prilika za 

ispitivanje vlastite savjesti. Ponajprije o tome koliko poznajemo Boga i kako 

doživljavamo Isusa Nazarećanina koji je Krist. Zatim o tome na koji način 

uspostavljamo dijalog sa svijetom i koliko je naš život poticaj da se ispravno 

ili krivo shvati Krista i njegovo Evanđelje. Konačno, današnji evanđeoski 

odlomak je i prilika da se ispitamo na koji način živimo svoju vjeru i postaje 

li po nama ovaj svijet bolji. 

Liturgijski listić Varaždinske biskupije 

 

 

 HRVATSKA MARIJANSKA SVETIŠTA (1) 

U ljetnim mjesecima mnogi hodočaste u razna marijanska svetišta. U 

sljedećih nekoliko brojeva upoznat ćemo neka manje poznata svetišta. 

 

Kako je rasprostranjen hrvatski narod diljem Lijepe naše, slično su 

razasuta i marijanska svetišta. Remetski pavlin Andrija Eggerer (+1672.), za 

Hrvatsku kaže da je ”uistinu marijansko kraljevstvo” (Regnum Croatiae – 

vere Marianum), a hrvatska marijanska svetišta ”milosne ljekarne”. O 

vremenu i načinu nastanka tolikih svetišta podatci su veoma oskudni.nPrva je 

među Hrvatima poznata crkva posvećena Gospi, podignuta na području stare 

hrvatske države, ona u Solinu. Gradi je hrvatska kraljica Jelena (+975.) kao 

mauzolej hrvatskih kraljeva. Don Frane Bulić otkrio je 1878. temelje crkve i 

natpis s Jelenina sarkofaga. O tisuljeću crkve, 1976. godine odliven je u 

srebru i zlatu i u crkvu postavljen najstariji poznati Gospin lik u hrvatskoj 

umjetnosti, simbol naše povijesti i vjere. Za hodočašća hrvatskih katolika u 

Rim 1979. Godine blagoslovio ga je Ivan Pavao II. i prozvao Hrvatskom 

Gospom Hodočasnicom. On, naime, putuje po hrvatskim crkvama i na taj 

način povezuje nas i našu vjeru. Isti papa 4. listopada 1998. posjetio je 

solinsko svetište gdje se susreo s hrvatskom katoličkom mladeži. Na 

korijenima Jelenine crkve danas je svetište Gospe od Otoka, sagrađeno 1878. 

i odlikovano naslovom Hrvatskoga Gospina prasvetišta. 

 

U 11. stoljeću sagrađena je crkva sv. Marije u Biskupiji kraj Knina, 

koja je neko vrijeme bila stolnica ”hrvatskog biskupa”, kancelara na 

kraljevskom dvoru. Njezini temelji, koje 1885. godine iskapa ”otac hrvatske 

arheologije” fra Lujo Marun (+1939.), svjedoče o hrvatskom kralju 

Zvonimiru koji ju je 1078. dao sagraditi. Tu je danas spomencrkva sv. Marije, 

podignuta 1938. godine kao ”zadužbina cijeloga hrvatskog naroda” prema 

nacrtu kipara Ivana Meštrovića (+1962.), koji je za nju izradio i kip Gospe s 

Djetetom. Ondje je 14. svibnja 1892. fra Lujo Marun otkrio najstariji poznati 

Gospin lik u hrvatskoj umjetnosti, reljef Moliteljice u zabatu kamene 

pregrade koja je dijelila crkvenu lađu i oltar.  

 

Tijekom 11. stoljeća nastaje i svetište Majke Božje Goričke kraj 

Baške na otoku Krku. Nalazilo se u Goričicama u Jurandvoru, a od 15. 

stoljeća je na mjestu gdje je i danas, na Gradu. U njemu se časti kip Gospe s 

Isusom u krilu, rad iz 16.stoljeća. 


