
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PON. - 7.30 + Mlakar Stjepan, Kosec Pavlek i Vincek Dragutin  

UTORAK - Sveti Josip, radnik - 19.00 + Hrman Josip i Milka  

SRIJEDA - kapelica-19.00 + Mišak Jelka god. i Stjepan 

ČETVRTAK -19.00 + Tuđan Stanislav, Sačić Franjo i Katarina 

PETAK - 19.00  + Sačić Petar god. Ignac i Katarina 

SUBOTA - 19.00 –skupna sv. misa:  

NEDJELJA – 5. VAZMENA NEDJELJA  

  7.30 + župna 

  9.30 + Mišak Marija                                                                         

11.00 + Skupnjak Petar god. 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: Dječji zbor: petak u 18.00 

Župni vjeronauk: petak – prvopričesnici u 14.30, firmanici u 17.00                         

U utorak započinje mjesec svibanj. Tijekom tjedna od ponedjeljka do subote 

bit će svibanjske pobožnosti. U 18:25 zapjevat ćemo Marijo, svibnja 

Kraljice, a zatim će se moliti krunica. U 19:00 sati započinje sveta misa. 

Dođite u što većem broju! 

Darivatelji za potrebe crkve: Vugrinec Milka, Radnička 7 – 200 kn, N.N. – 

100 kn, Kosec Pavao, Varaždinska 15 – 100 kn, Skupnjak Branko, Zeleni put 

11 – 100 kn, Fulir Marija, Kr. Tomislava 7 – 100 kn, N.N. – 100 kn, Hren 

Stjepan, V. Nazora 39 – 400 kn, Obitelj Osredek, Bartolovečka 87 – 100 kn, 

Hrman Zlatko, Zeleni put 28 – 150 kn, Majcen Marija, Bartolovečka 15 – 100 

kn, Golubić Slava, Gajeva 9 – 100 kn, Tuđan Terezija, Varaždinska 56 – 100 

kn, Ljubek Antun, V. Nazora 63 – 100 kn, N.N. – 200 kn, Pavličević Milica, 

Dravska 72 – 100 kn, Tuđan Slavica, Bartolovečka 27 – 150 kn, Marković 

Nada, Branimirova 8 - 100 kn, Mišak Dražen, R. Boškovića 30 - 100 kn. 

Svim darovateljima od srca zahvaljujemo! 

Urednik:Marko Domiter;  Odgovara: Josip Hadrović, žpk.    

travanj, 2012.   Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr  

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

Gdje postoji stablo svećenika? Na kojoj njivi 

naći stablo s redovnicima? U kojoj šumi pronaći 

ta rijetka stabla koja rode svećenicima, 

redovnicima i redovnicama? Jeste li ikad vidjeli 

takvo stablo, ikada na nj naišli? Svakog dana 

mole mene biskupa, neka učinim da to stablo 

izraste? Ali gdje je zemljište, rupa, voda, 

gnojivo? Svake mi godine kažu neka se popnem 

na to stablo da na njemu uberem svećenike i 

sestre, tjeraju me neka ga potresem da s njega 

padnu apostoli. I otišao sam, prolazio putevima i 

idem od jedne kršćanske zajednice do druge i 

posjećujem obitelji jednu za drugom: Nemate li 

možda vi moje stablo, stablo koje manjka u 

mojem voćnjaku? Niste li možda vi sami to 

rijetko stablo koje bi trebalo zasaditi na mojoj 

njivi? Obitelji, budite dobra zemlja. Kršćanske 

zajednice, budite rasadnici, odgojitelji, donosite 

dobru vodu, žene i muževi, djeco i mladi, 

roditelji i odgojitelji, svi zajedno tražimo stablo 

zvanja, moleći, radeći nešto, bezuvjetno se 

pouzdavajući u Boga. Sjeme - Božji poziv - bit 

će posijano i iz njega će izrasti stablo zvanja u 

sjeni velikog Križa na slavnom suncu Uskrsnuća. 

(mons. A. T. Sanon) 

Ulazna pjesma 

 

Puna je zemlja 

dobrote Gospodnje, 

Gospodnjom  

su riječi 

nebesa sazdana, 

aleluja! 

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


 ŽETVA JE VELIKA, A RADNIKA MALO 

Iako se broj stanovnika zemlje povećava, broj svećenika i osoba posvećenog 

života se smanjuje iz godine u godinu. Štoviše, prosječna dob svećenika je 

sve veća i veća. Bezbroj župa nema svoga svećenika i mnogi su ljudi 

ostavljeni bez nedjeljne mise, čestih ispovijedi, pa čak i sakramenata krštenja 

i vjenčanja. 

Nedostatak svećenika i osoba posvećenog života izravno utječe na stupanj 

evangelizacije društva, obitelji, mladih i djece. Gdje god nema svećenika, 

vjera slabi, osjećaj za Boga se gubi i vjenici, malo po malo, slijede svijet. 

Sv. Ivan piše: „podignite svoje oči te promotrite njive kako su dovoljno bijele 

za žetvu.“ (Iv 4, 35). Jedan pogled na svijet pokazuje kako su polja prazna na 

koja Crkva mora donijeti Evanđelje, donijeti Kristovo spasenje. Ali tko će 

izići na ta pusta polja? Neće li zrnja pokvariti zbog nedostatka žeteoca? Neće 

li zrnja istrunuti s pravom pojavom ljetnog sunca? Polje je spremno, potrebe 

su neograničene, ali radnika Evanđelja malo i nedovoljno. 

Žetva je velika. Kako će, Gospodine, milijuni ljudi povjerovati u tebe, ako ne 

čuju tvoju riječ? Kako će čuti tvoju riječ ako nema svećenika koji će im tvoju 

riječ prenijeti? Kako će te upoznati, Gospodine, ako nema svjedoka 

Evanđelja, ako nema svećenika da tvoju riječ donesu u njihove živote? 

Gospodine, žetva je velika. Pošalji radnike na opustošena polja svijeta: 

 pošalji svećenike, Gospodine, koji će evangelizirati radnike; da 

donesu tvoju poruku pravednosti i ljubavi vođama društva i 

poslovnim ljudima; 

 pošalji svećenike koji će donijeti tvoju Istinu znanstvenicima; 

 pošalji svećenike koji će tješiti odbačene i napuštene; 

 pošalji svećenike koji će pomagati bolesnima i umirućima; 

 pošalji svećenike koji će donijeti tvoj križ i spasenje u najudaljenije 

krajeve svijeta; 

 pošalji svećenike koji će biti apostoli obitelji, koji će pomagati 

oženjenima i udatima živjeti čistu ljubav i odgajati djecu u kršćanskim 

vrednotama; 

 pošalji svećenike koji će svojom svetošću i primjerom svijetu dati 

novu nadu; 

 pošalji svećenike koji će utješiti ožalošćene; 

 pošalji svećenike koji će biti liječnici za bolesne duše; 

 pošalji svećenike koji će graditi društvo pravde i ljubavi;  

 

 Koliko moje braće i sestara nisu upoznali tebe, Gospodine, nikad nisu 

čuli o tebi, nisu primili milost božanskog posvojenja po sakramentu 

krštenja, i možda žive bez nade! 

Kad bi bilo više radnika, više svećenika koji će evangelizirati, navijestiti 

tvoju riječ, pronositi poruku spasenja i radost oproštenja... 

Mnogo je ljudi, Gospodine, koji žive život bez značenja, opterećeni 

materijalnim stvarima i ne razmišljaju o nekom većem idealu. Njima nikada 

nitko nije govorio o Bogu, poruka tvoje ljubavi nikada nije došla do njih. Oni 

ne znaju da ih beskrajno ljubiš jer im nitko o tome nije progovorio. Nikada 

nisu susreli svećenika koji bi njima bio glasnik tvoga Evanđelja, tvoje 

Radosne vijesti. 

Gospodine, žetva je velika. Pošalji radnike u žetvu svoju! 

 MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA 

Oče dobri, u Kristu, svome Sinu otkrivaš nam ljubav, grliš nas kao djecu i 

omogućuješ nam u tvojoj volji otkrivati crte našega pravog lica. Oče sveti, 

pozivaš nas da budemo sveti kao što si ti svet. Molimo te da nikada ne 

ponestane tvojoj Crkvi svetih službenika i apostola koji, riječju i 

sakramentima otvaraju put susreta s tobom. Oče milosrdni, daruj zbunjenom 

čovječanstvu muškarce i žene koji svjedočanstvom života preobraženog na 

sliku tvoga Sina radosno kroče sa svom drugom braćom i sestrama prema 

nebeskoj domovini. Oče naš, s glasom tvoga Duha Svetoga, i pouzdajući se u 

Marijin majčinski zagovor, žarko te zazivamo: pošalji svojoj Crkvi 

svećenika, hrabrih svjedoka tvoje bezgranične dobrote. Amen. 

Djevice Marijo,ponizna kćeri Svevišnjega, u tebi se čudesno ispunilo otajstvo 

božanskoga poziva. Ti si slika onoga što Bog ispunja u onome koji se u njega 

pouzdaje; u tebi je Stvoriteljeva sloboda uzvisila čovjekovu slobodu. Onaj 

koji se rodio iz tvoje utrobe postigao je istim htijenjem spasiteljsku slobodu 

Božju i poslušno čovjekovo prianjanje. Zahvaljujući tebi, Božji se poziv 

konačno uskladio s odgovorom čovjeka - Boga. Ti, prvino novoga života, 

sačuvaj svima nama velikodušni „neka bude“ radosti i ljubavi. Sveta Marijo, 

Majko svakog pozvanoga, učini da vjernici imaju snage s velikodušnom 

hrabrošću odgovoriti božanskom pozivu, i biti radosnim svjedocima ljubavi 

prema Bogu i prema bližnjemu. Djevice, kćeri sionska, Zvijezdo jutarnja, 

vodi korake čovječanstva prema budućnosti, usmjeri mladež novoga 

tisućljeća prema Onome koji je „Svjetlo istinsko, koje prosvjetljuje svakog 

čovjeka.“ Amen. 


