
    ŽUPNE OBAVIJESTI 

PON. – Badnjak – 24.00 - polnoćka + ob. Makšan, Višnjić i Vugrinec 

UTORAK  – BOŽIĆ - SVETKOVINA ROĐENJA ISUSOVA 

  7.30 + župna 

  9.30 + Vugrinec Đuro god. Katarina i Novosel Ivan 

11.00 + Mišak Ivan god. i Franjica 

 SRIJEDA – sv. Stjepan: 7.30 + ob. Hadrović i Kuzmić 

            17.00 – skupna sv. misa   

ČETVRTAK – sv. Ivan ap. 7.30 + Višnjić Mijo god. i Magdalena 

PETAK – Nevina dječica 7.30 + Kosec Ivan god. i Marija 

SUBOTA – sv. Toma Becket 17.00 – skupna sv. misa!  

NEDJELJA – SV. OBITELJ 

  7.30 + župna  

  9.30 + Mlakar Stjepan 10. godišnjica                                                                                               

11.00 + Lacko Agata god. 
 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: dječji zbor - nedjelja u 10.00;                                         

Župnog vjeronauka nema! 
 
Božićna predstava i blagoslov djece – 25.12.2012. u 16.00 

 

Božić je darovana Božja ljubav, mir neba, nada. 

Božić je ljepota Boga, utjeha vjere, korak više u životu! 

Blagosov Božića je zdravlje, zadovoljstvo, slava. 

Sretan i blagoslovljen Božić želi vam uredništvo župnog listića! 
 
 

 

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

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

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

 

 

 

 

4. NEDJELJA DOŠAŠĆA 

 

 

 

 

 

 

 BOŽIĆ - ROĐENJE ISUSOVO 

 

 

 

 

 

 

    Godina V. broj 4 (212) 23. prosinca 2012. 

 
 

Pjesma prije evanđelja 

 

Evo službenice 

Gospodnje, 

neka mi bude  

po tvojoj riječi.  

 
 

Pjesma prije evanđelja 

 

Dan nam presveti osvanu:  

Dođite, narodi, 

poklonite se Gospodinu, 

jer danas siđe na zemlju 

svjetlost velika. 

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


 BOŽIĆNA ČESTITKA 

Braćo i sestre, dragi vjernici i svi ljudi dobre volje, 
  

„Čovječe, probudi se! 
Za te je Bog postao čovjekom. 

Digni se, pospanče i ustani od mrtvih i Krist će te prosvijetliti. 
Za tebe je, velim, Bog postao čovjekom.“ 

  
Riječi su ovo sv. Augustina biskupa, jednog od najvećih naučitelja 

Crkve. Nije li ovo poruka i svakome od nas u ovoj Godini vjere? Probudimo 

se jer Bog je postao čovjekom. Jedinstven je to događaj u povijesti 

čovječanstva. Bog ulazi u povijest, ulazi u svijet, i to sasvim konkretni svijet. 

 U današnji svijet, naš svijet, ulazi Bog. Dolazi tako već dvijetisuće i 

dvanaest godina. Božić je samo podsjetnik toga dolaska. Pitajmo se kako ga 

dočekujemo i kako ga prepoznajemo! Dakako, potrebno je otvoriti oči vjere 

da bismo prepoznali njegov dolazak. Želio je biti čovjek, jedan od nas. 

Poistovjetio se s čovjekom, posebno s onim koji je u nevoljama, poistovjetio 

se s onim koji gladuje, s beskućnikom, sa zatvorenikom, s bolesnikom, s 

nevino osuđenim, sa strancem, sa začetim djetetom kojemu je onemogućen 

dolazak na ovaj svijet, s ostavljenim i zanemarenim starcem i staricom, s 

nevoljnikom bilo koje vrste. Tu ga možemo naći i prepoznati. On je i danas 

malo dijete, nemoćan je, ne viče, ne galami, nema sredstava javnoga 

priopćavanja. Mnogi ga traže na krivim mjestima i prolaze pokraj njega ne 

prepoznajući ga. Božić je podsjetnik da obnovimo svoju vjeru. Božić je 

radostan blagdan koji se stoljećima slavi u našem hrvatskom narodu. Blagdan 

koji nas podsjeća na razne običaje koje ljubomorno čuvamo, ali on je ipak 

prvenstveno blagdan sadašnjosti jer Bog sada ulazi u naš svijet.  
 Ovih dana mogli smo čuti mišljenje nekih, koji su kod nas na vlasti, 

da se Crkva i njezini članovi ne trebaju miješati u svjetovne poslove. Kako 

bismo se toga mogli odreći kad je Isus ušao u svijet i pozvao nas da živimo u 

svijetu svjedočeći njegovu blizini i njegovu ljubav prema svakome čovjeku? 

To je poziv i zadaća nas kršćana. Toga se ne možemo i ne smijemo odreći jer 

bismo izdali svoje poslanje.  
 Neka nam radosni dani proslave Božića budu poticaj da svojim 

zalaganjem pridonesemo boljitku osobnoga, obiteljskoga i društvenoga 

života. U tome neka nam pomogne Ona koja je svijetu donijela Spasitelja. 

Neka nam obnovljenom i čvrstom vjerom bude ispunjen Božić, kao i godina 

koju započinjemo blagdanom Marije Bogorodice. 
                                                                    

Josip Mrzljak, varaždinski biskup 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 Raspored blagoslova kuća 2012. - 2013. 
 

 

26.12. 2012. (srijeda)         – Varaždinska, Vrtna                    

27.12.2012. (četvrtak)        – Kratka, Branimirova, Stanka Vraza,   

                                            Kralja Tomislava                   

28.12.2012. (petak)            – Dravska (od Drave do Ludbreške),  

                     Ludbreška               

29.12.2012. (subota)           – Bartolovečka (od ceste do vrtića),  

                                            Braće Radića, Cvjetna, Augusta Šenoe, Zeleni put               

30.12.2012. (nedjelja)         – Male ledine, Gajeva      

31.12.2012. (ponedjeljak)   – Bartolovečka (od škole do broja kraja),  

               Radnička (od broja 1 do sv. Petra),  

               Gustava Krkleca  

1.1.2013. (utorak)              – Nikole Tesle,  

                                            Ivana Mažuranića  

2.1.2013. (srijeda)              – Dravska (od Ludbreške do broja 1),  

                         R. Boškovića, A. Kovačića, Široke ledine  

3.1.2013. (četvrtak)            – Nova (od sv. Petra do kraja),   

                                  Zbelska, I. Cankara, V. Nazora  

4.1.2013. (petak)                – Nova (od Varaždinske do sv. Petra),  

                                            Radnička (od sv. Petra do kraja)                         

Neka budu otvorena barem dvorišna vrata! 

 SVETI STJEPAN 

  

Prvi kršćanski mučenik ili Prvomučenik. Prema Djelima apostolskim bio je 

jedan od sedam đakona izabranih u počecima crkve. 

Njegovo ime na grčkome jeziku znači »kruna«, »vijenac.«  

O Stjepanovom ranom životu ne zna se ništa.  

Nakon Isusove smrti, Stjepanovo otvoreno propovijedanje Isusova nauka i 

pripadništvo zajednici kršćanskih učenika dovelo ga je do osude 

za bogohuljenje, a potom i do smrti kamenovanjem. 

Sveti se Stjepan obično prikazuje kao mladić odjeven u đakonsku dalmatiku, s 

mučeničkom palmom u jednoj i kamenom u drugoj ruci. Blagdan sv. Stjepana 

(Sjepanje) slavi se u Katoličkoj Crkvi 26. prosinca, drugog dana Božića. 

 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%8Denik
http://hr.wikipedia.org/wiki/%C4%90akon
http://hr.wikipedia.org/wiki/Isus
http://hr.wikipedia.org/wiki/Bogohuljenje

