
    ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJ. – sv. Terezija 7.30 + Vugrinec Terezija i obitelj (Varaždinska) 

UTORAK  – 7.30 + ob. Vugrinec Stjepana i ob. Jagačić 

SRIJEDA – kapelica 7.30 + Vugrinec Florijan god. i Agata 

ČEVRTAK – sv. Luka - 7.30 + Mikulić Ćiril, Novosel Luka, Ivka i Ivan 

PETAK – 7.30 + Flajšman Nenad god. i Skupnjak Stjepan  

SUBOTA – u 18.00 skupna sv. misa! 

NEDJELJA – 29. KROZ GODINU  

  7.30 + župna 

  9.30 + Majcen Gabrijel                                                                                                                                                                  

11.00 + Skupnjak Branko god. 

           15.00 listopadska pobožnost! 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: Župni vjeronauk: petak u 15.00 - prvopričesnici; 

petak u 16.00 firmanici. 

Dječji zbor - nedjelja 10.00; ministranti - subota u 17.00 

 

OBEĆANJA PRESVETE DJEVICE MARIJE MOLITELJIMA KRUNICE 

 Svima  koji  budu  molili  moju  krunicu  obećajem  svoju  najveću  zaštitu. 

 Krunica  će  biti  najmoćnije  oružje  protiv  pakla. 

 Tko  se  krunicom  bude  preporučio, neće  propasti. 

 Tko god  uz  razmatranja  otajstava  bude  pobožno  molio  svetu  krunicu, 

obratit  će  se  ako  je  grješnik, porasti  u  milosti  ako  je  pravednik  i  

postati dostojan   života  vječnoga. 

 Svaki  dan  iz  čistilišta  ja  izbavljam  duše  koje  su  pobožno  molile  moju  

krunicu. 

 Prava  djeca  moje  krunice  uživat  će  veliku  radost  na  nebesima. 

 Što  budeš  zaiskao  moleći  krunicu, dobit  ćeš. 

 Promicateljima  moje  krunice  priteći  ću  u  pomoć  u  svakoj  nevolji. 

 Pobožnost  svete  krunice  veliki  je  znak  predodređenja. 

Urednik: Tin Jurak; Odgovara: Josip Hadrović, žpk.    

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

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

 

 

 

 

28. NEDJELJA KROZ GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Godina IV. broj 47 (203) 14. listopada 2012. 

 

 

Psalam 90 

Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo! 

 

Nauči nas dane naše brojiti 

da steknemo mudro srce. 

Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš? 

Milostiv budi slugama svojim! 

 

Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, 

da kličemo i da se veselimo u sve dane! 

Obraduj nas za dane kad si nas šibao, 

za ljeta kad smo stradali! 

 

Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje 

i tvoja slava na djeci njihovoj! 

Dobrota Gospodina, Boga našega, 

nek bude nad nama! 

Daj da nam uspije djelo naših ruku, 

djelo ruku naših nek uspije. 

 

 

 

 

Ulazna pjesma 

 

Ako se, Gospodine, 

grijeha budeš spominjao, 

Gospodine tko će 

opstati? 

Al' u tebe je praštanje, 

Bože Izraelov. 

 

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


 GODINA VJERE 

 

U četvrtak, 11. listopada, papa Benedikt XVI. proglasio je Godinu vjere i to 

na 50. obljetnicu početka II. Vatikanskoga sabora koji je započeo 1962. 

godine i 20. obljetnicu Katoličkoga katekizma koji je kao plod Koncila 

objavljen istoga datuma 1992. godine. Godina vjere trajat će sve do 24. 

studenog 2013. Kako u apostolskom pismu pod naslovom „Porta fidei“ 

(Vrata vjere) naglašava Papa, bit će to prigoda za oživljavanje naše vjere i 

poticanje na sve uvjereniji duh evangelizacije. Prigoda da shvatimo kako bi 

temelj naše vjere trebao biti živi i osobni susret s Osobom Isusa Krista. Na 

razini naše Varaždinske biskupije, Godina vjere počinje danas –  

14. listopada. 

 

Dio apostolskog pisma „Porta fidei“ (Vrata vjere) pape Benedikta XVI: 

„Vrata vjere“ koja vode u život zajedništva s Bogom u njegovoj Crkvi uvijek 

su nam otvorena. Preko njihova se praga može prijeći kada je Božja riječ 

naviještena a srce dopusti da ga oblikuje milost koja preobražava. Proći kroz 

ta vrata znači krenuti na put koji traje cijeli život. Taj put započinje krštenjem 

(usp. Rim 6, 4), po kojem možemo Boga nazivati Ocem, a završava 

prijelazom iz smrti u vječni život, plod uskrsnuća Gospodina Isusa koji je, 

darom Duha Svetoga, htio učiniti dionicima svoje slave sve koji vjeruju u 

njega (usp. Iv 17, 22). Ispovijedati vjeru u Trojstvo – Oca, Sina i Duha 

Svetoga – znači vjerovati u jednoga Boga koji je Ljubav (usp. 1 Iv 4, 8): 

Otac, koji je u punini vremena poslao svoga Sina radi našeg spasenja; Isus 

Krist, koji je u otajstvu svoje smrti i uskrsnuća otkupio svijet; Duh Sveti, koji 

vodi Crkvu kroz stoljeća u iščekivanju Gospodinova povratka u slavi. 

 

Od samog početka svoje službe kao Petrova nasljednika podsjećao sam na 

potrebu da se ponovno otkrije put vjere da bi se sve jasnije iznosila na vidjelo 

radost i obnovljeni zanos susreta s Kristom. Nerijetko se događa da se 

vjernici više brinu za društvene, kulturne i političke posljedice svoga 

zauzimanja, dok na vjeru i dalje gledaju kao na nešto što se samo po sebi 

podrazumijeva u zajedničkom životu. No zapravo ta pretpostavka ne samo da 

se više ne može uzimati zdravo za gotovo, već je štoviše često zanijekana. 

Dok je u prošlosti bilo moguće prepoznati jedinstveno kulturnu matricu, koja 

je naširoko prihvaćana u svojem podsjećanju na sadržaje vjere i na vrijednosti 

koje ona nadahnjuje, danas se čini kako uslijed duboke krize vjere kojom su 

pogođene mnoge osobe, to nije slučaj u velikim područjima društva. 

 

 

 

Ne možemo prihvatiti da sol postane bljutava i da svjetlo bude skriveno 

(usp. Mt 5, 13-16). I današnji čovjek može iznova osjetiti potrebu poput 

Samarijanke te poći na zdenac da sluša Isusa, koji poziva vjerovati u Nj i 

crpiti s njegova izvora, iz kojeg teče voda živa (usp. Iv 4,14). Moramo s 

novom radošću u srcu uživati Božju riječ, koju je na vjerni način prenijela 

Crkva, i Kruh života, koji se daju kao potpora onima koji su njegovi učenici 

(usp. Iv 6, 51). Isusovo se učenje, naime, i danas razliježe s jednakom 

snagom: „Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za 

život vječni“ (Iv 6, 27). Pitanje koje su postavili njegovi slušatelji: „Što nam 

je činiti da bismo radili djela Božja?“ (Iv 6, 28), postavljamo i mi danas. 

Znamo Isusov odgovor: „Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on 

poslao“ (Iv 6, 29). Vjera u Isusa Krista je, dakle, put kojim se može 

definitivno prispjeti k spasenju. 

 

Neka „riječ Gospodnja trči i proslavlja se“ (2 Sol 3, 1): neka ova Godina 

vjere učini sve čvršćim odnos s Kristom Gospodinom, jer je samo u njemu 

naša budućnost izvjesna i samo u njemu imamo jamstvo istinske i trajne 

ljubavi. Riječi apostola Petra bacaju posljednju zraku svjetla na vjeru: „Zbog 

toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih 

kušnja: da prokušanost vaše vjere - dragocjenija od propadljivog zlata, koje 

se ipak u vatri kuša - stekne hvalu, slavu i čast o Objavljenju Isusa Krista. 

Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete 

te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene što postigoste svrhu svoje 

vjere: spasenje duša“ (1 Pt 1, 6-9). Vjernici u svojem životu doživljavaju 

iskustva radosti ali i trpljenja. Koliki su samo sveci živjeli u samoći! Koliki 

su vjernici, i u našim danima, kušani Božjom šutnjom a tako bi htjeli čuti 

njegov utješni glas! Životne kušnje, dok omogućavaju shvatiti otajstvo Križa 

i sudjelovati u Kristovim patnjama (usp. Kol 1, 24), uvod su u radost i nadu 

kojima vodi vjera: „Zato uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, 

progonstvima, tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak“ (2 

Kor 12, 10). Mi sa čvrstim pouzdanjem vjerujemo da je Gospodin Isus 

pobijedio zlo i smrt. Istim se tim pouzdanjem povjeravamo njemu: On, 

prisutan među nama, pobjeđuje moć zla (usp. Lk 11, 20) a Crkva, vidljiva 

zajednica njegova milosrđa, ostaje u njemu kao znak konačnog pomirenja s 

Ocem.  

 
Povjerimo Majci Božjoj, koja je proglašena „blaženom“ zato što „povjerova“ 

(Lk 1, 45), ovo vrijeme milosti.                  

 Papa Benedikt XVI. 


