
 ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK - sv. Vilibald – 7.30 + slobodna 

UTORAK - sv. Akvila i Priscila – 7.30 + slobodna 

SRIJEDA - bl. Marija Petković - kapelica – 7.30 + slobodna 

ČETVRTAK - sv. Feliks –  7.30 + Vugrinec Jakup i ob.                              
                     

PETAK - sv. Benedikt – 7.30 + Buhin Ivan i roditelji 

 19.00 – skupna sv. Misa (umjesto subote) 
         

SUBOTA - sv. Hilarije - nema sv. mise - hodačašće na Trsat! 
 

NEDJELJA – 15. KROZ GODINU  

  7.30 + župna 

  9.30 + Cingesar Ivan god. Dragutin i Barica 

11.00 + Domiter Ivica god.  

ŽUPNE AKTIVNOSTI: dječji zbor - nedjelja u 10.00;    
                                   

Hodočašće na Trsat - 12.7.2014. - ide jedan autobus od 65 sjedala - polazak 

u 4.00! Poslije podne kupanje u Crikvenici. 
 

Nagradni izlet za male pjevače, svirače, ministrante i čitače: 

Drugi tjedan planiramo nagradni izlet za male pjevače, svirače, ministrante i 

čitače. Time ih želimo nagraditi za njihov cjelogodišnji trud koji ulažu u 

liturgijski život naše župe. Planiramo posjetiti Slavonsku Požegu i Voćin. 

Stoga molimo sve pjevače, svirače, ministrante i čitače koji namjeravaju ići 

na taj izlet da dođu u ponedjeljak u 19.00 Pastoralni centar na dogovor!   

Župna statistika za mjesec lipanj 2014. 

Kršteni: Marta Sakač (Josip i Irena r. Skupnjak), Emanuel Mišak (Alen i 

Natalija r. Hrastovec) 

Umrli: Dragica Videc r. Vugrinec (r. 1929.), Anđela Sambolec r. Golubić (r. 

1933.), Danica Skupnjak (r. 1934.), Terezija Mišak r. Vugrinec (r. 1932.), 

Josip Skupnjak (r. 1959.),Stjepan Sačić (r. 1937.), Marija – Jagica Hrman (r. 

1922.). 

Vjenčani: Tanja Skupnjak i Mario Besten! 

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

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

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

Zah 9, 9-10 
 

Ovo govori Gospodin:  

»Klikni iz sveg grla, Kćeri sionska!  

Viči od radosti, Kćeri jeruzalemska!  

Tvoj kralj se evo tebi vraća:  

pravičan je i pobjedonosan,  

krotak jaše na magarcu,  

na magaretu, mladetu magaričinu.  

On će istrijebit kola iz Efrajima  

i konje iz Jeruzalema,  

on će istrijebit luk ubojni,  

on će navijestit mir narodima. 

 Vlast će mu se proširit od mora do mora  

i od Rijeke do rubova zemlje.« 

 
Pričesna pjesma 

 

Kušajte i vidite 

kako je dobar 

Gospodin, 

blago čovijeku 

koji se njemu utječe! 

 

 

 

 

 

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


 JE LI JABUKA SLATKA ILI KISELA? 

Na Sveučilištu u Chicagu svake se godine organizira izlet na kojem se 

debatira o vjeri. Jedne su godine pozvali dr. Paula Tillicha koji je dva i 

pol sata "dokazivao" da je Isusovo uskrsnuće lažno. 

Citirao je razne znanstvenike i teologe te zaključio da je, budući da 

nema povijesnoga uskrsnuća, vjerovanje Crkve krivo. Potom je zapitao 

ima li tko kakvih pitanja. 

Nakon nekoliko trenutaka jedan je stari čovjek ustao u pozadini.  

"Doktore Tillich, ja imam jedno pitanje", rekao je dok su svi uperili 

pogled u njega. Posegnuo je rukom u svoju vrećicu i izvadio jabuku te 

ju počeo jesti.  

"Doktore Tillich, moje pitanje je jednostavno", nastavio je usput jedući 

svoju jabuku. "Nikada nisam pročitao knjige koje ste Vi pročitali i ne 

znam napamet biblijske stihove na originalnom grčkom…" 

Dovršio je jabuku. 

"Sve što želim znati je, je li ova jabuka što sam je pojeo bila kisela ili 

slatka?" 

Dr. Tillich je zastao na trenutak, a potom odgovorio: "Ne mogu Vam 

odgovoriti na to pitanje, jer ju nisam kušao." 

Starac je bacio ogrizak jabuke u svoju izgužvanu papirnatu vrećicu, 

pogledao dr. Tillicha i mirno rekao: "Niste kušali niti moga Isusa." 

Preko tisuću prisutnih nije se moglo suzdržati. Gomila je počela 

pljeskati i podvikivati s radošću. Dr. Tillich je zahvalio svojim 

slušateljima te odmah otišao. 

Tek kad 'kušamo' Isusa, moći ćemo doista ostaviti sve što nas odvaja od 

Njega i krenuti putem koji nam je pripravljen. Svaki novi dan je dar i 

zato nemojmo propustiti priliku iskušati obećanja našeg Nebeskog Oca. 

Kad se sami uvjerimo da su ona istinita, neće nam biti teško svjedočiti 

svoju vjeru pred drugim ljudima. 

Stoga, krenimo hrabro u novi tjedan koji je pred nama i svjedočimo u 

svojim obiteljima i među prijateljima kako je velik naš Bog! 

 »VJERONAUK ZA ODRASLE 

ČOVJEKOV ODGOVOR BOGU 

VJERUJEM 

25. Kako čovjek odgovara Bogu koji se objavljuje? 

 Potpomognut božanskom milošću, čovjek odgovara poslušnošću 

vjere, koja je potpuno predanje Bogu i prihvaćanje njegove Istine, 

budući da za nju jamči on koji je sama Istina. 

 

26. Tko su u Svetome pismu glavni uzori poslušnosti vjere? 

 Uzora je mnogo, a osobito se ističu dva: Abraham koji, stavljen 

na kušnju, »povjerova Bogu« (Rim 4,3), uvijek je slušao njegove 

pozive pa je stoga postao »ocem svih koji vjeruju« (Rim 4,11.18), i 

Djevica Marija koja je tijekom cijeloga svoga života na najsavršeniji 

način ostvarivala poslušnost vjere »Fiat mihi secundum Verbum tuum – 

neka mi bude po tvojoj riječi« (Lk 1,38). 

 

27. Što za čovjeka znači vjerovati u Boga? 

 Znači prianjati uz samoga Boga, predati mu se pristajući uza svu 

istinu što ju je on objavio, jer Bog jest Istina. Znači vjerovati u jedinoga 

Boga u trima Osobama: Oca, Sina i Duha Svetoga. 

 

28. Koje su značajke vjere? 

 Vjera, nezasluženi Božji dar, dostupna onima koji je ponizno 

prose, jest vrhunaravna krjepost neophodna za spasenje. Čin vjere 

ljudski je čin, tj. čin razuma koji, na poticaj volje koju Bog pokreće 

milošću, slobodno daje svoj pristanak božanskoj istini. Nadalje, vjera je 

sigurna jer se temelji na samoj Božjoj riječi; ona ja djelotvorna »po 

ljubavi« (Gal 5,6); ona je u trajnu rastu zahvaljujući slušanju Božje 

riječi i molitvi. Ona nam već sada daje predokus nebeske radosti. 

 

29. Zašto između vjere i razuma nema proturječja? 

 Iako vjera nadilazi razum, između vjere i razuma nikada ne 

može biti proturječja jer oboje potječu od Boga. A isti je Bog koji 

čovjeku daruje i svjetlo razuma i vjeru. 


