
 ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 6.00 + Osredek Antun, Štefanija i Maristela 

UTORAK – 6.00 + Špoljarić Josip 

SRIJEDA – 6.00 + Skupnjak Bartol, Ivanka i roditelji 

ČETVRTAK –  6.00 + Mikulić Mirjana, Stjepan i Marija                           

PRVI PETAK – 6.00 + Novosel Luka god. Ivka i Ivan 

 18.00 klanjanje pred Presvetim! 

SUBOTA - sv. Nikol biskup – u 17.00 skupna sv. misa! 
 

NEDJELJA – 2. DOŠAŠĆA  

  6.00 + župna (zornica) 

  9.30 + Spaić Anica 

11.00 + Mikulić Ivan god. Katarina i Branimir 

Župni vjeronauk: petak - u 14.30  prvopričesnici;  u 15.30 firmanici 

Ministranti - subota u 10.00 (pozivamo nove ministrante da se priključe)  

Dječji zbor - u nedjelju u 10.00  

U subotu 6.12.2014. u 10.30 će biti velika adventska ispovijed za sve – i 

djecu i odrasle! U 11.15 će biti sv. misa. Dođite u što većem broju kako bi se 

što bolje pripremili za svetkovinu rođenja Isusova. 

Ponedjeljak (1.12.) nakon mise zornice će biti upis misa za idućih 6 mjeseci 
 

 

Župna statika za mjesec studeni 2014.  

Kršteni: Vinko Marjanović (Drago i Ivana Pavlović) 

Umrli: Josip Špoljarić (r. 1937.), Valentino Petric (r. 1993.),  Klara Labaš r. 

Mlakar (r. 1917.), Nadica Vincek r. Hrman (r. 194.), Antun Skupnjak (r. 

1925.). 

Vjenčani: nije bilo 

 

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

studeni, 2014. Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr 

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

 

 

 

 

1. NEDJELJA DOŠAŠĆA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Godina VII. broj 1 (314) 30. studenoga 2014. 

Prva poslanica 

 svetoga Pavla apostola Korinćanima 

1Kor 1,3-9 

 

Braćo:  

Milost vam i mir od Boga,  

Oca našega,  

i Gospodina Isusa Krista! 

Zahvaljujem Bogu svojemu 

 svagda za vas  

zbog milosti Božje  

koja vam je dana u Kristu Isusu:  

u njemu se obogatiste u svemu –  

u svakoj riječi i svakom spoznanju.  

Kako li se svjedočanstvo  

o Kristu utvrdilo u vama 

 te ne oskudijevate ni na jednom daru 

 čekajući objavljenje  

Gospodina našega Isusa Krista!  

On će vas učiniti i postojanima do kraja, 

besprigovornima u dan 

 Gospodina našega Isusa Krista.  

Vjeran je Bog 

 koji vas pozva u zajedništvo 

 Sina svojega Isusa Krista, 

 Gospodina našega. 

 

 
 

 

 

Evanđelje   

 Mk 13, 33-37 
Bdijte: ne znate kad će 

se domaćin vratiti. 
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 DUHOVNE PRIČE 

Četiri svijeće gore polako. Ako dobro poslušaš čut ćeš kako 

razgovaraju.  

Prva kaže: „Ja sam MIR! Nitko ne može sačuvati moje svijetlo. Mislim 

da ću se ugasiti.“ Njezin plamen postade manji i manji i konačno se 

svijeća ugasi. 

Druga kaže: „Ja sam POVJERENJE! Ja se najbrže gubim tako da nema 

smisla da dalje gorim.“ Kad to reče lagani vjetrić puhnu i svijeća se 

ugasi. 

Treća svijeća kaže: „Ja sam LJUBAV! Nemam više snage. Ljudi me 

ignoriraju ne shvaćajući koliko sam važna. Zaborave čak voljeti one 

koji su im najbliži.“ ...i tako se ugasi i treća svijeća. 

Tada dođe jedno dijete i vidje da tri svijeće više ne gore. „Jao, pa zašto 

više ne gorite?“, rastuži se dijete. 

Četvrta svijeća reče djetetu: „Ne boj se, dok ja gorim možemo opet 

upaliti ostale svijeće. Jer ja sam NADA!“ 

Sa sjajnim očima dijete uzme svijeću nade i ponovno upali ostale tri. 

Tako su u djetetovim očima opet gorjeli mir, povjerenje, ljubav i nada. 

Draga braćo i sestre, 

pred nama je milosno vrijeme Došašća. Nemojmo propustiti milosti i 

blagoslove koje nam ono nosi. Ne dajmo da nam svakodnevne brige i 

problemi zaokupe misli i odvrate nas od pripreme naših domova i 

srdaca za najradosniji blagdana kršćana – rođendan našeg Spasitelja. 

Kad ćemo paliti svijeće na našim adventskim vijencima, sjetimo se 

njihovog značenja: one predstavljaju mir, povjerenje, ljubav i nadu. 

Neka oni uvijek gore u našim životima i osvjetljavaju nam put 

spasenja. 

 

 

 

 

 JEDNOM KADA OSTARIM, 

 VI BUDITE STRPLJIVI SA MNOM  

KAO ŠTO SAM BIO JA S VAMA KADA STE BILI MALI 

Dragi sine/kćeri, 

sada još nisam star, a kada me budeš vidio takvoga, budi strpljiv sa mnom i 

pokušaj me razumjeti. 

Ako se zaprljam za vrijeme ručka, i ako se ne mogu sâm odjenuti, budi 

strpljiv. Sjeti se sati koje sam potrošio dok sam te tome naučio. 

I ako u razgovoru ponavljam iste stvari uvijek nanovo, nemoj me prekidati, 

saslušaj me! Kada si bio malen, morao sam ti istu priču čitati sve dok nisi 

utonuo u san. 

Ako se ne budem želio kupati, ne ismijavaj me i ne vrijeđaj. Sjeti se kako 

sam te morao loviti i izmišljati tisuću razloga kako bi napokon ušao u kadu. 

Kad opaziš moje nepoznavanje nove tehnologije, daj mi vremena i nemoj me 

gledati s podsmjehom. Ja sam tebe naučio mnogo stvari: pravilno jesti, 

pravilno se obući, suočiti se sa životom. 

Ako nekad u razgovoru zaboravim ili izgubim nit razgovora, daj mi malo 

vremena da se prisjetim, i ako mi to ne pođe za rukom, nemoj se 

uznemiravati. 

Nije mi najvažnija stvar na svijetu naš razgovor, već to da sam s tobom i da 

me znaš slušati. Ako ne budem želio jesti, nemoj me prisiljavati. Sâm znam 

najbolje kada mi je hrana potrebna, a kada ne. 

Kada mi umorne noge više neće omogućavati da hodam, pruži mi ruku 

jednako kao što sam je ja pružao tebi, kada si radio prve korake. 

I ako ti jednom kažem da više ne želim živjeti, da želim umrijeti, ne ljuti se 

na mene, jednoga ćeš me dana razumjeti. 

Jednom ćeš spoznati, da sam ti usprkos svim učinjenim grješkama, želio 

samo najbolje i da sam te pokušao pripremiti na putovanje života. 

Ne žalosti se, ne ljuti se i ne osjećaj se bespomoćnim kada me budeš takvog 

gledao pored sebe. Budi pored mene i pokušaj me razumjeti i pomoći mi kao 

što sam ja pomagao tebi kada si počinjao živjeti. 

Budi mi oslonac, pomozi mi završiti putovanje s ljubavlju i sa strpljivošću. 

Vratit ću ti osmijehom i neizmjernom ljubavlju, koju sam oduvijek čuvao za 

tebe. 

Volim te sine/kćeri! 

Tvoj tata/tvoja mama 


