
 ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK -  BEZGREŠNO ZAČEĆE B.D. MARIJE 

         6.00+Skupnjak Stjepan (Dravska) 

                         17.00 + Mišak Marija (Bartolovečka) 

UTORAK – 6.00 + za duše u Čistilištu 

SRIJEDA – 6.00 + Jajalo Ilija, Anto i Anđa 

ČETVRTAK –  6.00 + Kosec Bolto i Gabrijela(ž)                           

PETAK – 6.00 + Skupnjak Dragutin god. (Ludbreška) 

SUBOTA - sv. Lucija – u 17.00 skupna sv. misa! 
 

NEDJELJA – 3. DOŠAŠĆA – NEDJELJA CARITASA 

  6.00 + župna (zornica) 

  9.30 + Vrbanić Marijan god. Anđela i Kosec Josip i Marija 

11.00 + Mišak Antun i roditelji Mišak i Meštrić 

15.00 – ispovijed za bolesne, nemoćne i starije u crkvi 

15.30 – sveta misa (prilika za primanje sakramenta bolesničkog  

pomazanja). Nakon sv. mise druženje u vjeronaučnoj dvorani. 

Sastanak za članove Župnog caritasa – ponedjeljak (8.12.) u 18.00 

Dječji zbor - u nedjelju u 10.00; Župnog vjeronauka nema! 
 

Mali je dječak bio na smrt žalostan kad je svoju dragu Kornjaču našao prevrnutu na 

leđa, bez života i mirnu pokraj ribnjaka. Njegov ga je otac tješio na najbolji mogući 

način: "Ne plači, sine. Priredit ćemo lijep pogreb za gospođu Kornjaču. Napravit 

ćemo joj mali lijes, pokriti ga svilom, naručit ćemo kameni nadgrobni spomenik u 

koji će biti uklesano Kornjačino ime. Potom ćemo svaki dan na grob stavljati svjeće, 

cvijeće i ograditi ga malom ogradom." Dječak je obrisao suze i bio je oduševljen 

planom. Kad je sve bilo spremno, napravila se povorka — otac, majka, sluškinja i 

dječak kao glavni žalobnik — i počela se svečano kretati prema ribnjaku da tamo 

odnesu tijelo. Ali, tijelo je nestalo. Iznenada su ugledali kako je Gospođa Kornjača 

izronila iz ribnjaka i kako veselo pliva okolo. Dječak je u gorkom razočaranju 

gledao svoju prijateljicu i rekao: "Ubijmo je."                                Anthony de Mello 

 

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

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

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

 

 

 

 

2. NEDJELJA DOŠAŠĆA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Godina VII. broj 2 (315) 7. prosinca 2014. 

 

Druga poslanica 

 svetoga Petra apostola  

2Pt 3, 8-14 

 

Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma:  

jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, 

 a tisuću godina kao jedan dan. 

 Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, 

 kako ga neki sporim smatraju,  

nego je strpljiv prema vama  

jer neće da tko propadne,  

nego hoće da svi prispiju k obraćenju.  

Kao tat će doći dan Gospodnji 

 u koji će nebesa s trijeskom uminuti,  

počéla se, užarena, raspasti,  

a zemlja i djela na njoj razotkriti. 

 Kad se sve tako ima raspasti,  

kako li treba da se svi vi ističete 

 u svetu življenju i pobožnosti 

 iščekujući i pospješujući dolazak 

 dana Božjega u koji će se nebesa,  

zapaljena, raspasti i počéla, užarena, rasataliti.  

Ta po obećanju njegovu  

iščekujemo nova nebesa i zemlju novu,  

gdje pravednost prebiva. 

 Zato, ljubljeni, dok to iščekujete,  

uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, 

u miru. 

 

 
 

 

 

Evanđelje   

Mk 1,1-8 

Poravnite staze 

Gospodnje. 
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 DUHOVNE PRIČE 

Bijaše jednom neki pripovjedač, koji je živio siromašno, ali bezbrižno. No 

vanjski svijet mu se činio sivim, grubim, bezdušnim i nepodnošljivim te je 

zbog toga silno trpio.  

Jednoga jutra, dok je prolazio trgom obasjanim suncem, pala mu je na pamet 

ova misao: „A da ljudima počnem pričati poučne priče? Pričao bih im o 

dobroti i ljubavi, pričao bih im o Bogu, privodeći ih tako postupno k sreći.“  

Popeo se na klupu i glasno pripovijedao. Starci, žene i djeca zaustavili bi se 

načas, poslušali i produžili svojim putem.  

Sutradan je došao na isto mjesto i nastavio pripovijedati. Neki su ga ljudi 

slušali, no ipak manje nego prethodnog dana. Bilo je i onih koji su mu se 

smijali, i onih koji su ga smatrali ludim, ali on je i dalje neumorno 

pripovijedao.  

Svakodnevno je na trgu rijetkim znatiželjnicima pripovijedao čudesne priče o 

ljubavi. Kad više nitko nije obraćao pažnju na njega, dolazio je i pripovijedao 

oblacima i užurbanim sjenama prolaznika. Unatoč svemu, nije odustajao. 

Pripovijedao je zatvorenih očiju, iz čista zadovoljstva, ne opterećujući se time 

što ga nitko ne sluša.  

Prolazile su godine. Jedne zimske večeri, dok je pripovijedao jednu od svojih  

čudesnih priča, osjetio da ga netko vuče za rukav. Otvorio je oči i ugledao 

dječaka. Dječak ga znatiželjno upita: „Zar ne vidiš da te nitko ne sluša? Zašto 

onda gubiš vrijeme?“ 

„Ne gubim vrijeme“, odgovori pripovjedač. „Želim usrećiti ljude oko sebe.“ 

„Pa jesu li postali sretniji?“, upita dječak.  

„Ne znam, možda nisu.“, odgovori pripovjedač, sležući ramenima.  

„Čemu se onda trudiš?“, upita dječak osjećajući samilost. 

„Nastavljam pripovijedati, i to ću činiti do smrti. Nekoć sam pripovijedao da 

promijenim svijet, a danas pripovijedam da svijet ne bi mene promijenio.“  

Bl. Ivan Pavao II. je rekao: "Svaka vjernost treba proći kroz najzahtjevniju 

kušnju, kušnju postojanosti. Lako je biti dosljedan jedan dan, nekoliko dana. 

Teško je i važno biti kroz sav život."  

Zato, draga braćo i sestre, ne umarajmo se u življenju Evanđelja, ne 

umarajmo se u svjedočenju i propovijedanju Evanđelja. 

 

 ČINEĆI DOBRA DJELA  

MOŽEMO ULJEPŠATI ŽIVOT SVIMA OKO NAS 

TE SE TAKO PRIPREMITI 

 ZA NAŠ NAJRADOSNIJI BLAGDAN 

- BOŽIĆ 

U San Franciscu postoji pet mostova na kojima se naplaćuje mostarina. 

Jednog dana jednom je vozaču palo na pamet napraviti nešto 

neuobičajeno: kad je plaćao svoju mostarinu, platio je mostarinu i 

vozaču iza sebe. 

Kad je sljedeći vozač htio platiti mostarinu, službenik mu je rekao: 

„Vaša mostarina je plaćena. Platio ju je vozač ispred vas.“ 

„Ali, kako? Ja njega uopće ne poznajem”, zbunio se vozač. 

„Ne znam“,  odgovori službenik. „No, ako želite, možete i vi platite 

mostarinu vozaču iza vas“, predloži mu. 

Vozač je to i učinio. Sljedeći vozač ponovio je isto. I tako je svaki 

vozač platio cestarinu vozaču iza sebe. Cijelog tog dana vozači su jedni 

drugima plaćali cestarinu. To ih nije koštalo ništa više, nego da su 

plaćali vlastitu cestarinu, no lanac dobrih djela koji je time stvoren, 

svima je uljepšao dan. 

Činiti dobra djela ne iziskuje nadljudske napore i velike žrtve. Ponekad 

je dovoljan osmijeh ili sitnica da nekome uljepšamo dan. Bog od nas 

najčešće ne zahtjeva da pomičemo planine ili dajemo svoj život za 

drugoga. On od nas traži da osluškujemo potrebe svojih bližnjih i 

Njegov glas koji nam govori što možemo učiniti za njih. 

Uzmimo si za zadatak, u ovom milosnom vremenu Došašća, osluškivati 

potrebe svojih bližnjih. Gospodin će nam u pravom trenutku šapnuti što 

nam je činiti. Pokrenimo i mi lanac dobrih djela u svojim zajednicama 

kako bismo pripravili put Gospodinu kojega iščekujemo. 

Župna statistika – dopuna za mjesec studeni 2014.  

Kršteni: Borna Mlinarić (Miroslav i Sandra r. Vragović), Matilda Kenji 

(Nikola i Petra r. Žugec) 

Ispovijed po kućama bolesnih i nemoćnih će biti u ponedjeljak 

15.12.2014. 

 


