
    ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK  – 7.30 + Marijanović Anica god. Filip i Živko 

UTORAK  – 7.30 + Djak Anto god. i roditelji 

SRIJEDA – 7.30 + Novosel Ivan i roditelji 

ČEVRTAK – 7.30 + Sačić Ćiril god. i Marija                                                              

PETAK – 7.30 + Skupnjak Ivan i Štefica i ob. Sačić 

SUBOTA – u 17.00 skupna sv. misa!  

NEDJELJA  – 1. DOŠAŠĆA  

  6.00 + Zornica - župna  

  9.30 + Mikulić Ivan god. Katarina i Branimir                                                                                               

11.00 + Lacko Dragica i Stjepan i Domiter Ivica 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: dječji zbor - nedjelja u 10.00;  

                                          ministranti - subota u 11.00, 

Župni vjeronauk: petak u 15.00 - prvopričesnici; petak u 16.00 - firmanici     
 

 
Svetkovina Gospodina našega Isusa Krista Kralja svega stvorenja 

 
Svetkovina Krista Kralja pada uvijek u posljednju nedjelju liturgijske 

(crkvene) godine. Odabrano mjesto u kalendaru želi 

vjernika podsjetiti da je Krist i njegovo nebesko 

kraljevstvo cilj vjerničkog zemaljskog putovanja. Kristovo 

kraljevstvo je, naime, početak i cilj cjelokupne povijesti, 

ali i svakog čovjeka; prema riječima svetopisamske knjige 

koja se zove Otkrivenje ili Apokalipsa: „Ja sam Alfa i 

Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak.“ 

Svetkovinu Krista Kralja je godine 1925. godine uveo u 

kalendar opće Crkve papa Pio XI., a vanjski povod za to 

bila je proslava 1600. godišnjice prvog općeg sabora  

održanog u Niceji 325. godine.  

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

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

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

 

 

 

 

NEDJELJA KRISTA KRALJA 
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Psalam 93 

Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven! 

 

Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven, 

Gospodin zaodjeven moću i opasan. 

 

Čvrsto stoji krug zemaljski, 

neće se poljuljati. 

Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona, 

ti si od vječnosti! 

 

Tvoja su obećanja vjere predostojna, 

svetost se dolikuje Domu tvojemu, 

Gospodine, u sve dane! 

 

 

 

 

 

 

 

Ulazna pjesma 

 

Dostojan je zaklani 

Jaganjac primiti  

moć i bogatstvo 

i mudrost i snagu i čast: 

Njemu slava i vlast 

u vijeke vjekova. 

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


 KUTAK ZA DUHOVNI TRENUTAK 

Draga braćo i sestre! 

           

Nedjelja je Krista Kralja. Kakav je Isus kralj i gdje je to njegovo 

kraljevstvo?  Mnogi bi kršćani na to vjerojatno odgovorili da je ono na nebu, 

negdje iznad zvijezda, daleko od nas, u svakom slučaju daleko od ove naše 

zemlje, daleko od ovog našeg grešnog svijeta. 

 Možda nerijetko i mi sami tako mislimo. Kad u Očenašu molimo 

„Dođi kraljevstvo Tvoje“ mislimo kako je to isključivo kraljevstvo gdje vlada 

Bog, gdje nema smrti i boli, mržnje ni bolesti  i kako će jednoga dana ono 

odnekud doći k nama. Na neki način to je i točno. To će kraljevstvo u 

potpunosti zavladati ovom našom zemljom na koncu vremena, nakon sudnjeg 

dana. 

 Ali Isus se ne odriče niti ovog našeg sadašnjeg svijeta. On želi da 

njegovo kraljevstvo zavlada u svakom ljudskom srcu već sada. A da bi to 

ostvario Isus nam je svima dao primjer. On nije došao da vlada silom i 

oružjem nego sasvim suprotno: on je svijetom zavladao svojim služenjem, 

svojom mukom i konačno svojom smrću na križu. 

 Na taj je način dao zadovoljštinu za naše grijehe, ali nam je i svima 

dao primjer – primjer poniznosti, primjer praštanja i primjer služenja! I 

upravo svaki čovjek koji slijedi Isus u svojem životu: dakle koji je ponizan, 

nenasilan, spreman uvijek oprostiti, koji nikoga ne mrzi, koji se čuva svakoga 

grijeha i uvrede –bilo prema Bogu, bilo prema svome bližnjemu – dakle, 

svaki je takav čovjek ostvario kraljevstvo Božje u svojemu srcu. I kad bi svi 

ljudi tako živjeli, kraljevstvo Božje bi bilo ostvareno u potpunosti već ovdje 

na zemlji. No, mi znamo da se to u potpunosti ovdje neće ostvariti jer previše 

je na ovome svijetu zla i mržnje, previše je sebičnosti i nepravde. 

 U Katekizmu Katoličke Crkve piše: „Na kraju vremena, Kraljevstvo 

će Božje postići svoju puninu! Tada će pravednici, proslavljeni u tijelu i duši 

zauvijek kraljevati s Kristom, i sam će materijalni svemir biti preobražen. 

Bog će tada biti sve u svima!“ 

 Tom trenutku svi mi težimo, i za njega svi mi živimo. A do toga 

trenutka svatko od nas treba živjeti u ljubavi prema Bogu i bratu čovjeku da 

bismo bili dostojni postati dionicima te veličanstvene proslave u Kraljevstvu 

nebeskom!   

Josip Hadrović, župnik 

 

 

 

                  

 

 

 

 

KUTAK ZA RAZMIŠLJANJE 

 

NOVČANICA 

 

Jedan poznati govornik započeo je svoj seminar tako što je podigao novčanicu 

od 50 eura u vis. U prostoriji je bilo ukupno 200 ljudi. 

Pitao je: “Tko želi ovu novčanicu?” 

Svi su podigli ruke. 

Nastavio je: “Ovih ću 50 eura dati nekome od vas, ali najprije ću još nešto 

napraviti.” 

Zgužvao je novčanicu. Potom je upitao: “Želite li je još uvijek?” 

Sve su ruke bile i dalje u zraku. 

Zatim je nastavio: “A kad ovo napravim?”… Bacio je novčanicu na pod i 

cipelama je utrljao u prljavi pod. 

Podigao je novčanicu; bila je zgužvana i skroz prljava. 

“Dobro, tko je od vas želi sada?” upitao je. 

Ruke su još uvijek bile podignute. 

Onda je rekao: ”Dragi prijatelji, upravo smo naučili jednu veoma dragocjenu 

lekciju. Što god da sam napravio s ovom novčanicom, vi ste je željeli i dalje, 

jer ni u jednom trenutku nije izgubila na vrijednosti. U svakom je trenutku 

vrijedila 50 eura!” 

Često nam se u životu dogodi da nas netko odgurne od sebe, da padnemo 

nisko, da se osjećamo izgužvani i bačeni u blato. To su činjenice iz 

svakodnevnog života… Ponekad se osjećamo kao da ne vrijedimo ništa. 

Bez obzira što ti se dogodilo u životu ili će se tek dogoditi, Ti nikada nećeš 

izgubiti na vrijednosti. Bio prljav ili čist, izgužvan ili ispeglan, Ti si i dalje 

neprocjenjiv za sve one koji te vole više od ičega na svijetu, naročito 

Bogu! Naši se životi ne vrednuju prema onome što radimo ili koga 

poznajemo, već prema onome tko smo mi. 

“Ti si poseban, ne zaboravi to – NIKADA!” 

 I uvijek imaj na umu: Jednostavni ljudi sagradili su Noinu arku, a stručnjaci 

Titanik. 

Bog te ljubi, baš takvog kakav si sada… u ovome trenutku! 
 

preuzeto s bitno.net 


