
 ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK - sv. Kamilo – 7.30 + Vugrinec Jakup god. i Marija 

UTORAK - sv. Bonaventura – 7.30 + Labaš Branko i Damir 

SRIJEDA - Gospa Karmelska - kapelica – 7.30 + Valent Marija 

ČETVRTAK - sv. Aleksije –  7.30 + Majcen Gabrijel i Hojsak Danijel                              
                     

PETAK - sv. Emilije – 7.30 + Novosel Ivan i Labaš Ana 
         

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

NEDJELJA – 16. KROZ GODINU  

  7.30 + župna 

  9.30 + Juriša Ivan i Đuro 

11.00 + Majcen Stjepan god. 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: dječji zbor - nedjelja u 10.00;                                      
 

Nagradni izlet za male pjevače, svirače, ministrante i čitače u Slavonsku 

Požegu i Voćin će biti 22. srpnja!  

Trebamo posjedovati određenu 

svetu smjelost  

zato što Bog  

pomaže hrabrima 

 i ne zna za ugled osobe. 

 

- Sv. Terezija Avilska 

 

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 

 

 

 

 

15. NEDJELJA KROZ GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Godina VI. broj 33 (294) 13. srpnja 2014. 

 

 

 

 

 
 

Knjiga proroka Izaije 

Iz 55, 10-11 
 

Ovo govori Gospodin: 

»Kao što dažd i snijeg  

s neba silaze 

i ne vraćaju se onamo  

dok se zemlja ne natopi,  

oplodi i zazeleni  

da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo, 

 tako i riječ 

 koja iz mojih usta  

izlazi ne vraća se k meni bez ploda,  

nego čini ono što sam htio 

i obistinjuje ono zbog čega je poslah.« 

 

 
Pričesna pjesma 

 

Tko jede moje tijelo 

i pije moju krv, 

u meni ostaje, 

i ja u njemu, 

– govori Gospodin. 

 

 

 

 

 

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


 „RIJEKA“ KRŠĆANSKOG ŽIVOTA 

U Palestini postoje dva jezera. Jedno je slatkovodno, puno ribe. Obale 

mu krasi zelenilo. Stabla šire grane nad njim i produžuju korijenje kako 

bi se napila vode. Rijeka Jordan jezero puni bistrom vodom s okolnih 

brežuljaka. Ljudi uz njega grade kuće, ptice svijaju gnijezda i svaki je 

oblik života sretniji zato što se nalazi upravo ondje. 

Rijeka Jordan potom teče prema jugu i ulazi u drugo jezero. Ovdje ribe 

ne iskaču ne površinu, ovdje ne šušti lišće, nema pjesme ptica, nema 

dječjeg osmjeha. Putnici ne idu u tom smjeru, osim ako im se silno ne 

žuri. Zrak je nad tom vodom težak, a voda nije pitka ni za čovjeka, ni 

za životinje, ni za ptice. 

Rijeka Jordan i u jedno i u drugo donosi istu pitku vodu. Okružuje ih 

ista zemlja i krajolik. 

No, Genezaretsko jezero prima i ne zadržava rijeku Jordan. Za svaku 

kapljicu vode koja uđe u jezero, jedna iz njega istekne. Davanje i 

primanje jednakih su razmjera. 

Drugo je jezero zatvoreno i gomila ono što prima. Ne dopušta da ga u 

iskušenje dovede bilo kakav velikodušni poticaj. Zadržava svaku kap 

koju primi i ne daje ništa. Nazivamo ga Mrtvim morem. 

Poput ovih jezera, na ovom svijetu žive dvije vrste ljudi – jedni primaju 

i daju, a drugi samo primaju i zadržavaju za sebe.  

Draga braćo i sestre, nemojmo u ljetnom razdoblju zaboraviti na 

poruku ove priče: za ravnotežu u našim životima potrebno je oboje – i 

primanje i davanje. Samo tako uistinu možemo živjeti ono što 

vjerujemo, živimo i svjedočimo u našim zajednicama.  

Zato, nemojmo kroz ljeto zaboraviti četiri bitne stvari koje hrane našu 

dušu: Euharistija, Sveto pismo, molitva i zajedništvo jer su oni „rijeka“ 

koja napaja i hrani naš kršćanski život.  

 

 

 VJERONAUK ZA ODRASLE 

ČOVJEKOV ODGOVOR BOGU 

VJERUJEMO 

 

 

 

 

30. Zašto je vjera osoban i ujedno crkveni čin? 

 Vjera je osoban čin ukoliko je čovjekov slobodan odgovor na 

poziv Boga koji se objavljuje. No, istodobno je i crkveni čin koji se 

izražava u ispovijesti »Vjerujemo«. Crkva je ta koja vjeruje: tako 

milošću Duha Svetoga ona prethodi, rađa i hrani vjeru pojedinog 

kršćanina. Zato je Crkva Majka i Učiteljica. 

 

 

 

 
 

 

31. Zašto su važne formule vjere? 

 Formule vjere su važne jer omogućuju da izrazimo, usvojimo i s 

drugima slavimo istine vjere služeći se zajedničkim govorom. 
 

 

32. Kako je samo jedna vjera Crkva? 

 Premda je načinjena od osoba različitih jezika, kultura i obreda, 

Crkva jednoglasno ispovijeda jedincatu vjeru primljenu od jedinoga 

Gospodina i prenesenu jedincatom apostolskom predajom. Ispovijeda 

samo jednoga Boga – Oca, Sina i Duha Svetoga – i pokazuje samo 

jedan put spasenja. Zato jednoga srca i jednodušno vjerujemo sve što je 

sadržano u pisanoj ili predanoj Božjoj riječi, a što Crkva predlaže 

vjerovati kao od Boga objavljeno. 

 

 

                                                                                                                                                                                               

»Vjeruj da bi razumio, razumi da bi bolje vjerovao« (sveti Augustin) 

 

 

»Ne može imati Boga za Oca tko nema Crkvu za Majku«  

(sveti Ciprijan) 

 

 

 

 

 


