
 ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 19.00 + Skupnjak Stjepan god. Florijan i Magdalena 

UTORAK - Gospa Fatimska – 19.00 + Vugrinec Katarina 

SRIJEDA – 19.00 + Skupnjak Slavica god. Ivan i rodit. Lacko 

ČETVRTAK – 19.00 + na čast Kraljici svibnja - zahvala 
PETAK – 19.00 + Kosec Marija god. i Josip i rod. Kosec i Žmuk 

SUBOTA - sv. Paskal – 19.00 - skupna sv. misa! 
 

NEDJELJA – 5.VAZMENA NEDJELJA  

  7.30 + Hrman Ivka i Klement 

  9.30 + Lacko Ivan i Terezija                                                                                                                  

11.00 + župna - podjela sakramenta SV. POTVRDE 

 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: dječji zbor - nedjelja u 10.00.    
            

Župni vjeronauk - po dogovoru! 

Ispit potvrđenika i susret s djeliteljem svete Potvrde u petak,16.5.2014. u 

18.00 

Sveta ispovijed za potvrđenike, kumove i roditelje u subotu 17.5.2014.  u 

15.00 

 

„Svetost je pustolovina, 

jedina što postoji.“ 

- Georges Bernanos 
 

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

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

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

 

 

 

 

4. VAZMENA NEDJELJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Godina VI. broj 24 (285) 11. svibnja 2014. 

 

 

Djela apostolska 

Dj 2, 14a.36-40 

 

Na dan Pedesetnice  

Petar zajedno s jedanaestoricom ustade,  

podiže glas i prozbori:  

»Pouzdano neka znade sav dom Izraelov  

da je toga Isusa kojega vi razapeste  

Bog učinio i Gospodinom i Kristom.« 

Kad su to čuli, duboko potreseni  

rekoše Petru i drugim apostolima:  

»Što nam je činiti, braćo?« 

 Petar će im:  

»Obratite se i svatko od vas neka se krsti 

 u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi 

 i primit ćete dar, Duha Svetoga. 

 Ta za vas je ovo obećanje i za djecu vašu 

 i za sve one izdaleka,  

koje pozove Gospodin Bog naš.« 

I mnogim je drugim riječima  

još svjedočio i hrabrio ih:  

»Spasite se od naraštaja ovog opakog!«  

I oni prigrliše riječ njegovu i krstiše se 

 te im se u onaj dan 

 pridruži oko tri tisuće duša. 

 
Pričesna pjesma 

 

Uskrsnu pastir dobri 

koji život svoj 

položi za svoje ovce, 

aleluja. 

 

 

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


 ŽETVA JE VELIKA, A RADNIKA MALO 

Iako se broj stanovnika zemlje povećava, broj svećenika i osoba posvećenog 

života se smanjuje iz godinu u godinu. Štoviše, prosječna dob svećenika je 

sve veća i veća. Bezbroj župa nema svoga svećenika i mnogi su ljudi 

ostavljeni bez nedjeljne mise, čestih ispovijedi, pa čak i sakramenata krštenja 

i vjenčanja. 

Nedostatk svećenika i osoba posvećenog života direktno utječe na stupanj 

evangelizacije društva, obitelji, mladih i djece. Gdje god nema svećenika 

vjera slabi, osjećaj za Boga se gubi i vjernici malo po malo slijede svijet. 

Žetva je velika. Kako će, Gospodine, milijuni ljudi povjerovati u tebe, ako ne 

čuju tvoju riječ? Kako će čuti tvoju riječ ako nema svećenika koji će im tvoju 

riječ prenijeti? Kako će te upoznati, Gospodine, ako nema svjedoka 

Evanđelja, ako nema svećenika da tvoju riječ donesu u njihove živote? 

Gospodine, žetva je velika. Pošalji radnike na opustošena polja svijeta:  

 pošalji svećenike, Gospodine, da evangeliziraju radnike; da donesu 

tvoj poruku pravednosti i ljubavi vođama društva, biznismenima; 

 pošalji svećenike koji će donijeti tvoju Istinu intelektualcima; 

 pošalji svećenike koji će tješiti odbačene i napuštene; 

 pošalji svećenike koji će pomagati bolesnima i umirućima; 

 pošalji svećenike koji će donijeti tvoj križ i spasenje u najudaljenije 

krajeve svijeta; 

 pošalji svećenike koji će biti apostoli obitelji, koji će pomagati 

oženjenima i udatima živjeti čistu ljubav i odgajati djecu u kršćanskim 

vrednotama;  

 pošalji svećenike koji će svojom svetošću i primjerom svijetu dati 

novu nadu; 

 pošalji svećenike koji će utješiti ožalošćene; 

 pošalji svećenike koji će biti liječnici za bolesne duše; 

 pošalji svećenike koji će graditi društvo pravde i ljubavi; 

Koliko moje braće i sestara nisu upoznali tebe, Gospodine, nikad nisu čuli o 

tebi, nisu primili milost božanskog posvojenja po sakramentu krštenja, i 

možda žive bez nade! 

Gospodine, žetva je velika. Pošalji radnike u žetvu svoju! 

 

 

 NASLJEDOVATI ISUSA  

Nakon dugogodišnjeg zajedničkog života u učenju i meditiranju, trojica 

učenika napustila su svojega starog učitelja i krenula u svijet da izvrše svoje 

poslanje.  

Deset godina kasnije, sva trojica su se vratila da posjete učitelja. Stari 

pustinjak ih zamoli da sjednu jer bijaše tako onemoćao da se nije mogao 

pridići. Svaki od učenika pričao je svoja iskustva. 

"Ja sam", reče prvi ponosno, "napisao nekoliko knjiga koje su prodane u 

milijun primjeraka."  

"Ti si svijet ispunio papirom", reče učitelj.  

"Ja sam", uze riječ drugi učenik, "održao na tisuće propovijedi u svim 

poznatim gradovima."  

"Ti si svijet ispunio riječima", reče učitelj.  

Tada se javi treći učenik. "Ja sam ti donio ovaj jastučić da možeš osloniti 

svoje umorne noge", reče on.  

"Ti si našao Boga", reče učitelj smiješeći se. 

Draga braćo i sestre. Nasljedovati Isusa znači ponajprije odlučiti se pronaći 

ga i bolje upoznati. Sjetimo se Isusovog poziva učeniku koji ga je pitao gdje 

stanuje: „Dođi i vidi.“ Poći za Isusom, doći i vidjeti, upoznati ga, znači naći 

Boga. Znači vidjeti da je on uistinu Dobri Pastir, Čuvar Duša, Vrata Spasa; 

znači upoznati njegov glas i slušati ga.  

Tako neka nam bude. Amen. 

 

 

 

Župna statistika za mjesec travanj 2014. 

Kršteni: Lara Bešenić (Igor i Marina r. Horvat), Iva Petrić (Ivan i Valentina r. 

Čavec). 

Umrli: Milka Domiter r. Posavec (r. 1939.), Franjo Jagačić (r. 1934.), Verica 

Cecelja r. Sačić (r. 1960.), Kata Hrkač r. Huzjak (r. 1954.). 

Vjenčani: Antonio Filipašić i Jasmina Vuković 

 


