
 ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 19.00 + Novosel Ivan i Labaš Ana 

UTORAK – 19.00 + Vincek Pavao god. 

SRIJEDA – 19.00 + Kosec Milka god. Ćiril i ob. Zvonarek 

ČETVRTAK - SPASOVO - UZŠAŠĆE  

                       7.30 + Mikulić Ćiril, Novosel Ivan i roditelji 

          19.00 + Mišak Ivka, Stanislava(ž) i Tuđan Stjepan  

PETAK – 19.00 + Tuđan Mladen god. 

SUBOTA - Pohod bl. Djevice Marije – 19.00 - skupna sv. misa! 
 

NEDJELJA – 7. VAZMENA NEDJELJA  

  7.30 + župna 

  9.30 + Pavliček Josip, Mikulić Katarina god. i Petar 

11.00 – nema sv. mise - firma u Bartolovcu                                                                                                             

ŽUPNE AKTIVNOSTI: dječji zbor - nema    

U ponedjeljak (26. svibnja) kod svete mise u 19.00 sati će biti posveta 

prvopričesnika Bezgrešnom Srcu Marijinu! 

Budući da je 1. lipnja u nedjelju, upis sv. misa za drugi dio godine (od srpnja 

do prosinca) će biti u subotu 31. svibnja od 17.30 sati! 

Bolesničko hodočašće na Mariju Bistricu će biti u subotu, 7. lipnja 2014. 

Cijena autobusne karte iznosi 50 kuna. Svi zainteresirani neka se što prije 

jave gospođi Anđeli Kosec.  
 

„Ne sumnjaj!  

Tvoje je zvanje najveća milost  

koju ti je Gospodin mogao dati. - 

Zahvali Mu na tome.“ 
- Sv. Josemaria Escriva 

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 

 

 

 

 

6. VAZMENA NEDJELJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Godina VI. broj 26 (287) 25. svibnja 2014. 

 

 

 
Djela apostolska 

Dj 6, 1-4 

 

U one dane:  

Filip siđe u grad samarijski 

 i stade im propovijedati Krista.  

Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo  

što je Filip govorio slušajući ga  

i gledajući znamenja koja je činio.  

Doista, iz mnogih su opsjednutih 

 izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa,  

a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi.  

Nasta tako velika radost u onome gradu. 

Kad su apostoli u Jeruzalemu 

 čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, 

poslaše k njima Petra i Ivana.  

Oni siđoše i pomoliše se za njih  

da bi primili Duha Svetoga. 

 Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao; 

bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. 

Tada polagahu ruke na njih  

i oni primahu Duha Svetoga. 

 

Pričesna pjesma 

 

Ako me ljubite, 

zapovijedi moje 

čuvajte, 

govori Gospodin. 

I ja ću moliti Oca. 

i on će vam dati 

drugoga Branitelja, 

da bude s vama 

zauvijek, 

aleluja, 

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


 BOG NAS LJUBI 

Molio sam Boga da me oslobodi oholosti, 

a on mi reče da nije njegovo da ljude oslobađa od oholosti, 

već da je se oni sami trebaju odreći. 

 

Molio sam Boga da mi izliječi hromoga sina, 

a on mi reče da su tjelesne patnje vremenite. 

 

Molio sam Boga da mi ojača duh, 

a on mi reče da moram sam odrastati i sazrijevati. 

 

Pitao sam Boga ljubi li me, 

a on mi reče da me ljubi  

i da je njegov jedinac sin umro za mene 

te da ću jednog dana doći u nebo  

zato što sam u njega vjerovao. 

 

Molio sam Boga da mi pomogne ljubiti ljude  

kao što on mene ljubi, 

a on mi reče: „Napokon si shvatio!“ 

 

Poziv našega Biskupa za pomoć nastradalima u poplavama 
 

Draga braćo svećenici, dragi vjernici, 

ovih dana svjedoci smo katastrofalnih poplava na području Požeške biskupije, 

Đakovačko-Osječke nadbiskupije kao i u susjednoj Bosni i Hercegovini te Srbiji. 

Mnogi stanovnici navedenih područja ostali su bez krova nad glavom. Preko noći 

uništeni su im domovi, oranice i poljoprivredna dobra su pod vodom. 

Želimo u ovim teškim trenucima pomoći ljudima i poručiti im da nisu sami. Stoga 

vas pozivam sve da se prema svojim mogućnostima uključite u prikupljanje novčane 

pomoći za naše stradale sugrađane u poplavljenim područjima diljem Slavonije. 

Neka ova 6. vazmena nedjelja bude dan prikupljanja pomoći kod svih svetih misa ili 

na druge načine. Sva prikupljena sredstva ćemo žurno poslati kao pomoć onima koji 

će se vraćati u svoje oštećene kuće i domaćinstva. 

Varaždinski biskup, mons. Josip Mrzljak 

 RIJEČ BOŽJA 

Jedan je rudar svakoga dana silazio u rudnik soli s krampom i 

svjetiljkom. Bez svjetiljke nalazio bi se u potpunom mraku, kako je to u 

svakom rudniku. Jedne večeri, dok se vraćao na površinu, u tijesnom i 

zakrivljenom prolazu svjetiljka pade na zemlju i razbije se.  

U prvi je čas rudar bio gotovo zadovoljan: „konačno sam je se riješio! 

Govorio je onako za sebe. Morao sam je uvijek nositi sa sobom, paziti 

gdje ću je staviti, čuvati je i za vrijeme posla; ovako imam jednu brigu 

manje. Sada se osjećam puno slobodnijim! A na kraju krajeva… ovim 

putem prolazim već godinama, i nije mi nužna, neću se sigurno  

izgubiti! “ 

Međutim, nije bilo baš tako. Njegov uhodan put u mraku je izgledao 

puno drugačije. Načinio je nekoliko koraka i naletio na zid. Kao da to 

nije bio hodnik kojim je godinama svakodnevno prolazio. Kako to da 

se u njemu tako teško snalazi? Zar je moguće da je već krenuo 

pogrešnim smjerom?  

Pokušao se vratiti, ali našao se na rubu jezera u koji se slijevala voda iz 

kolektora.  

„Vjerojatno nije jako duboko“, pomisli, „ali ako pođem tuda po 

mraku, sigurno ću se utopiti“.  

Baci se na zemlju i počne hodati četveronoške. Povrijedio je ruke i 

koljena. Suze su mu udarile na oči kad je shvatio da se udaljio tek 

nekoliko metara i da zapravo neprestano hoda u krug. 

Riječ Božja je naša svjetiljka za život koju nam je dao sam Bog 

Stvoritelj. Ona nam pokazuje put prema vječnom spasenju i uvijek nas 

podsjeća da nismo samo materija, samo tijelo već prvenstveno duh koji 

će onda zajedno s tijelom živjeti spašen u vječnosti. 

Čuvajmo stoga Njegovu Riječ u svojim srcima i branimo se Njome 

pred rječitošću ovoga svijeta. 

 


