
 ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 7.30 + Vugrinec Josip i ob. Skupnjak Julia 

UTORAK – 7.30 + Skupnjak Stjepan god. (Dravska) 

SRIJEDA - kapelica – 7.30 + Skupnjak Magdalena, Florijan i Stjepan 

ČETVRTAK –  7.30 + Marijanović Tadija god. Vinko i Mara                              
                     

PETAK - sv. Jakov, ap. – 7.30 + Mišak Tomo god. 
         

SUBOTA - sv. Joakim i Ana, roditelji B.D.M. - 19.00 - skupna sv. misa! 
 

NEDJELJA – 17. KROZ GODINU  

  7.30 + župna 

  9.30 + Skupnjak Ivan (Ludbreška) 

11.00 + Mikulić Branimir god. i roditelji 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: dječji zbor - nedjelja u 10.00;                                      
 

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

Požegu i Voćin će biti u utorak (22. srpnja). Polazak ispred crkve u 6.00! 

Hodočašće u Međugorje! 

Planiramo hodočašće u Međugorje 5. i 6. rujna 2014.(petak i subota - 

polazak u četvrtak na večer u 20.00). Cijena prijevoza i smještaja (s ručkom i 

doručkom) 420 kn po osobi. Prijave se primaju u Župnom uredu. 

„Olakšajmo siromaštvo 

 onima koji prose  

i pritom  

ne budimo sitničavi.“ 

 

- Sv. Ivan Zlatousti (347. - 407.) 

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 

 

 

 

 

16. NEDJELJA KROZ GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Godina VI. broj 34 (295) 20. srpnja 2014. 

 

 
Knjiga Mudrosti 

Mudr 12, 13.16-19 
 

Osim tebe, Bože,  

nema Boga koji se brine za sve  

da bi mu morao dokazati kako ne sudiš krivo. 

Jer moć je tvoja načelo pravice tvoje  

i jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti. 

Jakost svoju pokazuješ samo onda  

kad ljudi ne vjeruju u puninu tvoje moći  

i kažnjavaš drskost onih koji je spoznaše.  

Ti, silni gospodaru,  

sudiš blago i upravljaš nama  

s velikom pažnjom  

jer kad god hoćeš,  

moć ti je pri ruci. 

 A takvim si djelima narod svoj poučio 

da pravednik ima biti čovječan;  

podario si sinovima svojim dobru nadu 

 jer daješ pokajanje za grijehe. 

 
Pričesna pjesma 

 

Čudesima svojim 

spomen postavi 

milostivi i blagi 

Gospodin. 

 

 

 

 

 

 

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


 KOMAD DRVETA 

Šestero ljudi slučajno se našlo u mračnoj hladnoj noći na pustom otoku. 

Svatko je u ruci imao komad drveta. Na otoku, izgubljenu u magli 

Sjevernoga mora, drugoga drveća nije bilo. U sredini je tinjala slaba 

vatra, jer je dugo nitko nije podložio. Studen je postala nepodnošljiva.  

 

Među ljudima koji su okruživali vatru bila je žena koja je vidjela kako 

slabi plamičak obasjava lice tamnoputa doseljenika. Žena je još čvršće 

stegnula svoj komad drveta. Zašto dati svoje drvo da bi se ogrijala 

danguba koja je iz neke daleke zemlje došla krasti posao i kruh? 

Čovjek koji je uz nju stajao prepoznao je u drugome člana protivničke 

stranke. Nikada, ni u kojem slučaju ne bi on dao svoj komad drveta za 

političkog protivnika. Treći čovjek bijaše siromah. Umotan u trošan i 

prljav kaput, skrivao je svoje drvo. Njegov susjed bijaše očito bogataš. 

Zašto bi on potrošio svoje drvo da bi se grijao taj škrtica? 

 

Bogataš je sjedio misleći na svoja dobra: dvije vile, četiri automobila i 

zavidnu svotu na banci. Morao je na neki nači sačuvati svoje drvo, a ne 

potrošiti ga za ove lijenčine što Bogu kradu dane. Na tamnoputom licu 

doseljenika  u slaboj se svijetlosti gotovo ugašene vatre nazirala samo 

želja za osvetom. Čvrsto je provinuo uza se svoje drvo, posve uvjeren 

da ga svi bijelci duboko preziru. Zato nikada ne bi stavio na vatru svoj 

komad drveta. Bijaše to neka vrsta njegove osvete. Posljednji član 

tužne družine bijaše nepovjerljiv škrtac. Sve je činio s računicom. 

Omiljena rečenica mu je bila: Daj samo ako možeš nešto zauzvrat 

dobiti. Mislio je: Ovaj komad drveta morali bi skupo platiti. Tako su ih 

i pronašli. Ukočene, svakog s komadom drveta što ga je čvrsto stiskao 

uza se. Nisu umrli od vanjske hladnoće, ubila ih je studen iznutra. 

 

Riječ Božja koju smo primili naš je komad drveta. Možda u tvojoj 

obitelji, u tvojoj zajednici, pred tobom – tinja vatra i sve ja prilika da 

će se ugasiti. Vjerojatno čvrsto držiš svoj komad drveta. Za koga ga 

čuvaš? 
 

 

 

 ISPOVIJEST KRŠĆANSKE VJERE - 1. 

VJERUJEM U BOGA OCA 

Simboli vjere 

 
33. Što su Simboli vjere? 

 To su oblikovani obrasci vjere koji se još nazivaju »Vjeroispovijesti« 

ili »Vjerovanje«, a kojima je Crkva od svojih početaka sažeto izražavala i 

predavala svoju vjeru obrascima koji su bili mjerodavni za sve vjernike. 

 

34. Koji su najstariji Simboli vjere? 

 To su ponajeprije krsni Simboli. Budući da se krštenje podjeljuje »u 

ime Oca i Sina i Duha Svetoga« (Mt 28,19), vjerske istine na krštenju 

ispovjeđene, raščlanjene su na temelju njihova odnosa prema trima Osobama 

Presvetoga Trojstva.  

 

35. Koji su najvažniji Simboli vjere? 

 To su Apostolsko vjerovanje, koje je zapravo drevni krsni Simbol 

Rimske Crkve, i Nicejsko-carigradsko vjerovanje, plod prvih dvaju općih 

sabora, tj. Nicejskoga (325. g.) i Carigradskoga (381. g.), koje je i danas 

zajedničko svim velikim Crkvama Istoka i Zapada. 

 

»VJERUJEM U BOGA, OCA SVEMOGUĆEGA,  

STVORITELJA NEBA I ZEMLJE« 

 

36. Zašto ispovijest vjere započinje s »Vjerujem u Boga«? 

 Jer je izjava »Vjerujem u Boga« najvažnija, ona je izvor sviju ostalih 

istina o čovjeku i svijetu, o čitavu životu svakoga tko vjeruje u njega. 

 

37. Zašto ispovijedamo jednoga Boga? 

 Jer je on židovskome narodu objavio kao Jedini rekavši: »Čuj, 

Izraele! Gospodin je jedan« (Pnz 6,4) »i nema drugoga« (Iz 45,22). Sam Isus 

to potvrđuje: Bog je »jedini Gospodin« (Mk 12,29). Ispovijedati da su Isus i 

Duh Sveti također Bog i Gospodin ne unosi nikakvu diobu u jednome Bogu. 

 

 

                                                                                                                                                                                               


