
    ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 19.00 + Novosel Franjo god. 

UTORAK – 19.00 + Kosec Milka god. Ćiril i ob. Zvonarek 

SRIJEDA – 19.00 + Mišak Ivica 

ČETVRTAK - TIJELOVO  

   7.30 + Tuđan Mladen god. 

10.00 + Procesija (župna sv. misa)  

PETAK - Pohod B.D.M. – 19.00 + Benček Bojan god.  

SUBOTA – 19.00 - skupna sveta misa!     

NEDJELJA – 9. KROZ GODINU 

  7.30 + župna        

  9.30 + Pavliček Josip, Mikulić Katarina god. i Petar                                                                                                            

11.00 + Vugrinec Dragica god. 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: ministranti - subota u 10.00;  

                                           dječji zbor - nedjelja u 10.00. 

Nakane Apostolata molitve za mjesec lipanj 2013. 

 

OPĆA: 

Da među narodima nadvlada kultura dijaloga, 

slušanja i uzajamnog poštovanja. 

 

MISIJSKA: 

Da kršćanske zajednice znaju uspješno 

promicati novu evangelizaciju ondje gdje je 

utjecaj sekularizacije najjači. 

 

BISKUPSKA: 

Da roditelji budu svojoj djeci svjedoci i učitelji 

vjere te svaka obitelj bude zajednica molitve i 

mjesto zajedničkoga rasta u vjeri. 

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

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

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

 

 

 

 

PRESVETO TROJSTVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Godina V. broj 26 (235) 26. svibnja 2013. 

 

 
Poslanica 

svetoga Pavla apostola Rimljanima 
 

Rim 5, 1-5 

 

Braćo! 

Opravdani vjerom,  

u miru smo s Bogom  

po Gospodinu našem Isusu Kristu.  

Po njemu imamo u vjeri  

i pristup u ovu milost  

u kojoj stojimo i dičimo se  

nadom slave Božje.  

I ne samo to!  

Mi se dičimo i u nevoljama jer znamo: 

nevolja rađa postojanošću,  

postojanost prokušanošću,  

prokušanost nadom.  

Nada pak ne postiđuje.  

Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim 

po Duhu Svetom koji nam je dan! 

 

 
Pjesma prije evanđelja 

 

Slava Ocu, i Sinu,  

i Duhu Svetomu,  

Bogu koji jest, 

 i koji bijaše, 

 i koji dolazi! 

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


 BOG USLIŠAVA MOLITVE 

Na jednom biblijskom susretu propovjednik je govorio o osluškivanju 

Božjega glasa i poslušnosti. Ivan se cijelo vrijeme u nevjerici pitao: "Govori 

li Bog još uvijek ljudima?" 

Vozeći kući, počeo je moliti: "Bože, ako još uvijek govoriš ljudima, govori i 

meni. Učinit ću sve što je u mojoj moći da poslušam." 

Vozeći glavnom ulicom, osjetio je poticaj da stane i kupi litru mlijeka. 

Protresao je glavom i glasno upitao:"Bože, jesi li to ti?" 

Nije dobio odgovora i nastavio je vožnju. Ali opet, misao: "Kupi litru 

mlijeka". 

Sjetio se Samuela koji isprva nije prepoznao glas Božji pa je odlučio: "U 

redu, Bože, za slučaj da si to ipak ti, kupit ću litru mlijeka." 

Nije izgledalo teško za jedan test poslušnosti. Uvijek može iskoristiti to 

mlijeko. 

Stao je, kupio ga i nastavio vožnju kući. Dok je prolazio kroz raskršće, opet 

je osjetio poticaj: "Skreni u tu ulicu." 

Nije se obazirao i jednostavno je produžio dalje. Ali, ponovno je osjetio da je 

trebao skrenuti tamo. 

Na slijedećem raskršću okrenuo je automobil i vratio se. Vozeći se nekoliko 

blokova dalje odjednom je osjetio da treba stati. 

Izašao je iz automobila i pogledao oko sebe. Trgovine su bile zatvorene, a 

većina kuća u mraku. Opet je osjetio nešto :"Pođi i daj to mlijeko ljudima što 

stanuju u kući preko puta." 

Kuća je bila mračna i izgledalo je kao da su ljudi negdje otišli ili već zaspali. 

Pomislio je: "Gospodine, ovo je ludost. Ovi ljudi spavaju i ako ih probudim 

bit će bijesni, a ja ću ispasti glup." Nakon nekoliko trenutaka razmišljanja 

odlučio je: "U redu, Bože, ako si to ti, poći ću na ta vrata i dati im mlijeko. 

Želim te poslušati. Pretpostavljam da to ima svoju svrhu, ali ako se odmah ne 

jave, idem.“  

Prešao je preko ceste i pozvonio. Začuo je nekakvu buku iznutra. Odjeknuo je 

muški glas: "Tko je to? Što trebate?"  

Muškarac koji je otvorio vrata nije izgledao sretan što vidi stranca na svom 

pragu. "Što je to?" – upitao je. 

Ivan je pokazao mlijeko: "Donio sam vam ovo." 

Čovjek je uzeo mlijeko i sjurio se hodnikom vičući nešto na španjolskom. 

Zatim se u dnu hodnika pojavila žena noseći mlijeko u kuhinju. Čovjek ju je 

slijedio držeći uplakanu bebu na rukama. Počeo je govoriti napola plačući: 

"Upravo smo molili. Imali smo ogromne račune ovaj mjesec i ostali smo bez 

novca za mlijeko za bebu i hranu. Molio sam Gospodina da mi pokaže kako 

da nabavim nešto mlijeka i sad ste došli vi. Hvala vam!" Mladić je posegnuo 

u novčanik, izvukao sav novac što ga je imao i gurnuo u čovjekovu ruku. 

Okrenuo se i pošao prema autu. Bog mu je pokazao da još uvijek uslišava 

molitve. 

Braćo i sestre, Bog nam progovara na različite načine – kroz druge ljude, 

kroz molitvu, kroz našu savjest… No, naš Bog je Bog mira. On ne galami, 

nego progovara kroz tišinu i zato bismo u svakom trenutku trebali osluškivati 

što nam On želi reći. Njegovi zahtjevi česti ne odgovaraju našima, no 

nemojmo zaboraviti da je On Bog, a mi samo ljudi i da naša ljudska 

poimanja često ne mogu shvatiti veličinu Božjeg plana… 

No, On nas voli očinskom ljubavlju i želi samo najbolje za nas. Zato, i onda 

kad nam se čini da ono što Gospodin želi od nas nema smisla, nemojmo 

zaboraviti da sve što On čini, čini sa smislom.         

 TIJELOVO 

Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove je katolički blagdan koji se slavi 

u četvrtak poslije svetkovine Presvetog Trojstva.  Za Katoličku Crkvu, svetkovina je 

u spomen na ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. 

 

Pojavljuje se u 13. stoljeću, a na cijelo zapadno kršćanstvo proširuje se u 14. 

stoljeću. Augustinska redovnica sv. Julijana iz samostana kod Liegea u Belgiji, 

imala je viđenje punog mjeseca, na kojem je opazila mrlju. 

Puni mjesec je  protumačila kao Crkvu, a mrlju kao 

nedostatak blagdana kojim bi se častio Presveti oltarski 

sakramenat. Na njezinu molbu, mjesni je biskup za svoju 

biskupiju uspostavio blagdan, koji se na početku zvao 

blagdan Euharistije. Sveta Julijana i njeni suvremenici 

promicali su ideju toga blagdana i željeli su ga proširiti na 

cijelu Crkvu. Papa Urban IV. objavljuje bulu 1264., kojom 

blagdan Euharistije, želi proširiti na cijelu Crkvu. No, brza 

smrt ga je spriječila u tome. Tek u 14. stoljeću, papa Ivan 

XXII. širi blagdan na cijelu Rimokatoličku Crkvu. 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Katolik

