
    ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 7.30 + Majcen Gabrijel 

UTORAK – 7.30 + Mikulić Ćiril  

SRIJEDA – 7.30 + Mikulić Mirjana, Stjepan i Marija 

                (klečanje u Bartolovcu – sv. misa u 11.00) 

ČETVRTAK – 7.30 + Vugrinec Agata god. i Florijan  

PETAK – 7.30 + Vincek Ludmila god. i Stjepan 

          17.00 – Pobožnost Križnog puta!   

SUBOTA – 17.00 – skupna sv. misa!    

NEDJELJA – 2. KORIZMENA NEDJELJA 

  7.30 + župna 

  9.30 + Buhin Ivan god.                                                                                                  

11.00 + Mišak Marija i Franjo god. 

           15.00 – Pobožnost Križnog puta! 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: ministranti - subota u 16.00; 

                                          dječji zbor - nedjelja u 10.00 

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

Odreknuće od službe pape Benedikta XVI. 

Papa Benedikt XVI. Napustit će papinsku službu 28. veljače. Najavu 

odstupanja s Petrove Stolice učinio je tijekom konzistorija (kardinalskog 

zbora) za kanonizaciju novih svetaca Katoličke crkve u ponedjeljak, 11. 

siječnja. Tom prigodom na latinskom jeziku jer rekao: “Nakon što sam više 

puta ispitao svoju savjest  pred Bogom, došao sam do sigurnog uvjerenja da 

moje snage, zbog poodmakle dobi, više nisu prikladne za vršenje službe 

Petrova nasljednika.“ Papa Benedikt XVI. ili građanskim imenom Joseph 

Alois Ratzinger (85) je 265. po redu Sveti otac, a na mjesto poglavara 

Katoličke crkve došao je 19. travnja 2005. godine. Sa svojih 78 godina bio je 

najstariji izabrani Papa još od Klementa XII (1730.-1740.). 

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

veljača, 2013. Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr  

e-mail: zupnilistic.trnovec@gmail.com, info@zupa-trnovec.hr 
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    Godina V. broj 12 (221) 17. veljače 2013. 

 

 
 

Poslanica 

svetoga Pavla apostola Rimljanima 
 

Rim 10, 8-13 

 

Braćo! 

Što veli Pismo?  

»Blizu ti je Riječ,  

u ustima tvojim i u srcu tvome« – to jest  

Riječ vjere koju propovijedamo.  

Jer ako ustima ispovijedaš  

da je Isus Gospodin,  

i srcem vjeruješ da ga je Bog  

uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.  

Doista, srcem vjerovati opravdava,  

a ustima ispovijedati spasava.  

Jer veli Pismo: »Tko god u nj vjeruje,  

neće se postidjeti.« 

Nema uistinu razlike između Židova i Grka 

jer jedan je Gospodin sviju,  

bogat prema svima koji ga prizivlju. 

 Jer: Tko god prizove ime Gospodnje  

bit će spašen. 

 

 

 

Pjesma prije evanđelja 

 

Ne živi čovjek  

samo o kruhu, 

nego o svakoj riječi  

što izlazi iz Božjih usta. 

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


 KUTAK ZA DUHOVNI TRENUTAK 

Draga braćo i sestre! 

  

 Korizma u koju smo upravo ušli je svima nama darovano vrijeme da 

se malo zaustavimo: da malo preispitamo svoj život, da se malo udaljimo od 

svega onoga što nas inače zaokuplja, da pronađemo malo mira za sebe, da se 

malo udaljimo od buke i galame koja nas okružuje. Korizma je vrijeme u 

kojem bi svatko od nas trebao obaviti svojevrsne duhovne vježbe. 

 U današnjem evanđelju slušamo kako se i Isus povukao u samoću 

kako bi se što bolje pripremio za svoje poslanje. A onda mu dolazi napasnik,  

đavao. Govoriti o đavlu danas i nije baš popularno. Mnogi to nerado slušaju. 

A zloduhu je i te kako stalo da kod svih nas stvori dojam kako on ne postoji, 

kako ga nema.  

A o njemu govori i Sveto pismo na puno mjesta. No Sveto pismo nas 

također uči da je moć Zloga i zla ograničena. Sila zla nije ravna Božjoj moći. 

Isusovo odbijanje svih lukavih pokušaja đavla da ga zavede pokazuje nadmoć 

Božje snage. Đavao je ipak samo stvorenje: inteligentno i pokvareno, ali ipak 

ograničene moći.  

 Sveti Augustin je lijepo rekao da je sotona kao pas na lancu koji može 

samo lajati i nasrtati, ali ujesti može samo onoga tko mu to dopusti, tko mu se 

previše približi. Isus nije dopustio sotoni nikakva iznenađenja. U sve tri 

kušnje ga je porazio, nije se dao prevariti, nije upao u sotoninu zamku - nije 

podlegao njegovim napastima. 

 A od napasti Zloga nije pošteđen nitko. Njih je uvijek bilo i uvijek će 

ih biti dok god budemo ovdje na zemlji. No, odgovor nas kršćana na sve te 

napasti moraju biti one Isusove riječi: „Odlazi od mene Sotono! Ti si 

zavodnik i lažac. Ne treba mi tvoja lažna sreća, jer je preskupo naplaćuješ, jer 

zavodiš , uništavaš i ubijaš!“ 

 A mi se kao vjernici i kršćani želimo jedino Gospodinu Bogu svome 

klanjati i njemu jedinome služiti. Mi želimo ići Božjim putem, mi želimo 

nasljedovati Isusa. Ovo vrijeme korizme je dobra prilika da se svi skupa 

ispitamo: Idemo li mi doista Božjim putem? Ako ne idemo, ovo je 

najprikladnije vrijeme da promijenimo svoj pravac i krenemo putem koji nas 

vodi prema Bogu i vječnoj sreći na nebu. Na to nas danas sve skupa zove Isus 

i njegova Crkva.  

Josip Hadrović, župnik 

KORIZMA JE… ŽELITE LI POSTITI? 

Korizma ili četrdesetnica (lat. quadragesima) dio je liturgijske godine u 

kojem se kršćani pokornički pripremaju za blagdan Uskrs.  

Korizma počinje Pepelnicom, a završava pred Misu večere Gospodnje na 

Veliki četvrtak kojom počinje Vazmeno trodnevlje. Kršćani se pripremaju za 

slavljenje Uskrsa molitvom, slušanjem i čitanjem Božje riječi te postom, 

stoga evo od čega sve možemo postiti. 

Postiti od zavisti… 

Postiti o kruhu i vodi… 

Postiti od neljubaznosti te 

biti susretljivi prema drugima  

i prema samome sebi. 

Postiti od srditosti te moliti: 

„Isuse blaga i ponizna srca,  

 učini srce moje po srcu svome.“ 

Postiti od gunđanja i nezadovoljstva. 

Postiti od pustih i nepotrebnih briga 

i usuditi se imati povjerenja u Boga. 

Postiti od sebičnosti 

i otvoriti se svojoj okolini. 

Postiti od želje za posjedovanjem te se radovati postojanju. 

Postiti od oholosti 

i otkrivati vrijednost ljudi koji Vas okružuju.  

Postiti od ponavljanja pobožnih riječi. 

i uroniti se u molitvu. 

Postiti od škrtosti 

i otvoriti srce za potrebe onih koji imaju 

manje od Vas. 

Postiti od zavisti 

i veseliti se tuđoj radosti. 

Postiti od nepravdi 

i otkrivati radost pravednosti. 

Postiti od površnosti 

i savjesno se posvetiti onomu što radimo. 

Činiti drugima što je Vama drago  

da Vama drugi čine. 

Ljubiti Boga nadasve. 

Ljubiti bližnjega svoga kao samoga sebe te                                                            

će Vam tek tada KORIZMA donijeti ploda!!! 


