
 ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 7.30 + Hokman Tomo god.  

UTORAK – 7.30 + Vugrinec Florijan god. i Agata 

SRIJEDA - kapelica – 7.30 + Labaš Damir i ob.                                            

ČETVRTAK – 7.30 + Bodalec Stjepan god. i rod. Plasaj 

PETAK – 7.30 + Vugrinec Većeslav i Katarina god.   

SUBOTA - sv. Damjan – 18.00 + skupna sv. misa! 

NEDJELJA – 27. KROZ GODINU - MISIJSKA NEDJELJA 

  7.30 + župna 

  9.30 + Komes Marija god. Ivan i Skupnjak Stjepan                                                                                                

11.00 + Videc Branko god. Ćiril i Julijana 

             15.00 - listopadska pobožnost! 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: ministranti - subota u 10.00; 

         dječji zbor - nedjelja u 10.00! 

 

VJERONAUK: petak u 14.30 - prvopričesnici; petak u 15.30 - firmanici.   
 

Da Isus dođe danas... 

 

Bi li se presvukao prije nego Ga pustiš unutra? 

Bi bi sakrio neke časopise i postavio Sveto pismo na njihovo mjesto? 

Bi li sklonio svoju svjetovnu glazbu, a izvadio crkvenu pjesmaricu? 

Bi li mu mogao dopustiti da uđe odmah ili bi ga zavlačio naokolo? 

Bi li nastavio govoriti ono što uvijek govoriš? 

Bi li se tvoj život nastavio kao što živiš svih drugih dana? 

Bi li ti bilo drago da On ostane s tobom za stalno? 

Ili bi odahnuo kada konačno ode? 

Bilo bi zanimljivo znati što bi stvarno radio da Isus kao osoba dođe biti neko 

vrijeme s tobom. 
 

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

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

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

 

 

 

 

29. NEDJELJA KROZ GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Godina V. broj 47 (256) 20. listopada 2013. 

 

 

Druga poslanica  

sv. Pavla apostola Timoteju 
 

2Tim 3, 14 – 4,2 

 

Predragi! 

Ostani u onome u čemu si poučen 

 i čemu si vjeru dao,  

svjestan od koga si sve poučen  

i da od malena poznaješ Sveta pisma  

koja su vrsna učiniti te mudrim  

tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu. 
Sve Pismo, bogoduho,  

korisno je za poučavanje, uvjeravanje, 

popravljanje, odgajanje u pravednosti,  

da čovjek Božji bude vrstan,  

za svako dobro djelo podoban. 
Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, 

koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te 

pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim: 

propovijedaj riječ, uporan budi –  

bilo to zgodno ili nezgodno –  

uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj  

sa svom strpljivošću i poukom. 

 
Pjesma prije evanđelja 

 

Živa je riječ Božja 

 i djelotvorna; 

posuđuje nakane 

i misli srca. 

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


 GDJE JE BOG? 

Samo tri riječi, a ipak tako teško pitanje. Kao kršćanin polazim od 

pretpostavke da Boga nećemo naći na nekom posve određenom mjestu.  
 

Bog je uvijek prisutan ondje gdje ga ljudi puste u svoj život.  
 

Istina je da su vjernici tijekom stoljeća uvijek iznova gradili posebna mjesta 

za susrete s Bogom – hramove i velike katedrale, na primjer. Možda 

prostorija u kojoj se vi sastajete ispunja tu svrhu. Ali Bog nije vezan za 

određene prostorije. On je prisutan tamo gdje Mu se ljudi obraćaju. 
 

Veličanstveno je da se živoga Boga može svugdje susresti, a ne samo na 

upravo za to namijenjenim mjestima. On je svugdje prisutan, i ja mu se mogu 

svugdje obratiti: na ulici, u vlaku, kod kuće, bez obzira na to jesam li upravo 

sretan ili ne. S Njim mogu u svakom trenutku uspostaviti kontakt. Bog je 

tamo gdje mu dopustim da bude. 
 

Bog mi na mnogo načina može dokazati svoju prisutnost. Povremeno nam se 

obraća kroz posebno lijepe doživljaje. Ponekad nakon nekog izuzetnog 

događaja osjetimo: tu sam doživio Boga! Ali takvi izuzetni doživjaju u mom 

su životu zapravo iznimka. 
 

Boga, međutim, svakodnevno susrežem kada slušam što mi On poručuje. Za 

mene je Biblija knjiga u kojoj Ga susrećem. Kada slušam što mi Bog kroz 

Bibliju poručuje, ja ga mogu doživjeti. A kada Ga tako slušam, tada imam na 

raspolaganju i dovoljno gradiva o kojem s Bogom mogu razgovarati. To je 

najbolja pretpostavka za molitvu. 
 

Dakle, gdje je Bog? Bog je tamo gdje Ga ljudi slušaju, pouzdaju se u 

Njegovu Riječ i obraćaju mu se svojim molitvama. Smatram da nam to daje 

veliku slobodu. Doživjeti Boga tako je jednostavno. Druge religije naučavaju 

da put k Bogu vodi preko mnogih prepreka, preko posebnih napora ili 

astetskih vježbi. Neke religije otvaraju put k Bogu samo izabranom skupu 

vjernika. 
 

Međutim, onaj koji želi doseći i upoznati živoga Boga ne mora pripadati 

nekoj posebnoj skupini ljudi, niti mora izvršavati posebne zadatke. Bog je 

ovdje, a onaj koji želi k Njemu, mora mu se samo obratiti. 
 

Kad me, dakle, netko upita: „Gdje je Bog?“, ja mu tada odgovaram: „Ti Ga 

možeš doživjeti. Možeš s Njim stupiti u kontakt. Možeš otpočeti razgovor s 

Njim, možeš čitati Njegovu Riječ. Možeš Ga slušati. Možeš svoj život 

proživjeti s Njim.“ 
 

PRIČA O CVIJETU 

Kada naiđem na neki cvijet koji mi se posebno sviđa, rado ga uberem i 

pomirišim, ponesem ga kući i stavim u vazi na neko vidno mjesto.  

 

Zašto?  

 

Zato što je cvijet lijep, zato što me raduje. Drago mi je da je jedno vrijeme 

oko mene. Volim ga. 

 

Ali volim li stvarno sam cvijet ili pak samo, njegovu draž? Zašto ga želim 

ubrati ako mi je drag? Zar ne bi bio zasađen na svome mjestu dulje cvijetao 

nego ubran u mojoj ruci? Moram priznati kada uberem jedan cvijet, onda ne 

volim njega, već sebe i svoju sreću. Kada bih volio cvijet, onda bih ga ostavio 

gdje jeste i pošao dalje nakon što sam ga se nagledao, namirisao i u njemu 

nauživao. Ne bih mu želio škoditi. 

 

Ti si prvi cvijet kod kojega to ne mogu. Ne mogu te ubrati, jer bi te to boljelo 

i škodilo ti, oduzelo bi ti voju veličinu i ljepotu. A na mogu ni jednostavno 

nastaviti svoj put i zaboraviti te, jer puno više značiš nego svaki drugi cvijet. 

Ako bih nastavio svoj put, puno bih izgubio i ne bih se mogao radovati kada 

naiđem na drugo cvijeće, zašto što bi me ono bolno podsjećalo na tebe. 

 

I zašto bih pošao dalje kada sam našao tebe, tebe koju sam naslućivao u svim 

drugim cvjetovima? Ne, ostat ću kraj tebe, sjest ću pokraj tebe i štititi te – od 

nevremena, koje bi ti moglo naškoditi, od drugih ljudi koji bi te mogli izbaciti 

ili pogaziti, jer ne vide kako si velik i lijep. 

 

Pri tome mi ostaje puno vremena da te promatram, da te milujem i u tebi 

uživam – i ti ćeš u mojoj ljubavi dulje i ljepše cvijetati, nego što bi to bez 

mene mogao. To me najviše raduje. 

 

Trebaš cvijetati na Božju radost i kroz svoj miris podsjećati druge ljude na 

Njega kao tvorca, biti znak Njegove ljubavi. Tako želim da ostanemo 

zajendo. Previše si lijep da bi cvijetao samo za mene. 

 


