
 ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK - sv. Sabina – 7.30 + Višnjić Đuro god. i obitelj 

UTORAK - sv. Šimun i Juda Tadej – 7.30 + Hokman Tomo 

SRIJEDA - kapelica – 7.30 + Skupnjak Slava god. (Ludbreška) 

ČETVRTAK –  7.30 + Skupnjak Barbara god. i ob. Višnjić Mije                                                  

 

PETAK - sv. Wolfgang – 7.30 + Magić Dragutin god. Mijo i Josip  

                                    – 17.00 - skupna sv. misa! 

SUBOTA - SVETKOVINA SVIH SVETIH 

  7.30 + župna 

  9.30 + Lacko Dragica god. Stjepan i Domiter Ivica 

11.00 + Jurić Zvonko i Anica 

15.00 - blagoslov kod križa na groblju 
 

NEDJELJA – DUŠNI DAN - SPOMEN SVIH VJERNIH MRTVIH 

  7.30 + župna 

  9.30 + Kosec Terezija god. 

11.00 + Šaško Martin i ob., Mišak Bolto i Ana 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: dječji zbor - nedjelja u 10.00;   

Župni vjeronauk: petak - u 14.30  prvopričesnici;  u 15.30 firmanici 

 

«Krunica je bičevanje đavla» 

 – papa Hadrijan VI. 

 

«Krunica je sažetak cijelog Evanđelja» 

 – papa Pavao VI. 
 

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

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

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

 

 

 

 

30. NEDJELJA KROZ GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Godina VI. broj 48 (309) 26. listopada 2014. 

 

Knjiga Izlaska 

Izl 22, 20-26 

 

Ovo govori Gospodin:  

»Ne tlači pridošlicu niti mu nanosi nepravde, 

jer ste i sami bili pridošlice 

 u zemlji egipatskoj. 

 Ne cvilite udovice i siročeta!  

Ako ih ucviliš i oni zavape k meni,  

sigurno ću njihove vapaje uslišati.  

Moj će se gnjev raspaliti  

i mačem ću vas pogubiti.  

Tako će vam žene ostati udovice, 

 a djeca siročad.  

Ako uzajmiš novca kome od moga naroda, 

siromahu koji je kod tebe, 

 ne postupaj prema njemu kao lihvar!  

Ne nameći mu kamata! 

 Uzmeš li svome susjedu ogrtač u zalog,  

moraš mu ga vratiti prije zalaza sunca. 

 Ta to mu je jedini pokrivač 

 kojim omata svoje tijelo 

 i u kojem može leći.  

Ako k meni zavapi,  

uslišat ću ga jer sam ja milostiv!« 
 

 

 

Pričesna pjesma 

 

Daj nam, 

Gospodine, 

radovati se  

pobjedi tvojoj, 

dizati stjegove  

u ime 

Gospodina  

Boga  

svojega! 

 

 

 

http://www.zupa-trnovec.hr/
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 DUHOVNE PRIČE 

POTRES 

Nakon što je potres prestao i spasioci stigli do ruševina jedne kuće, 

vidjeli su kroz rupu u zidu mrtvo tijelo mlade žene. Ali njena poza je 

bila čudna jer je klečala na koljenima kao osoba tijekom molitve; tijelo 

joj je bilo nagnuto prema naprijed, a njezine ruke kao da su nešto 

držale.  

Vođa tima spasioca provukao je ruku kroz rupu da bi došao do tijela 

žene, u nadi da bi ona još uvijek mogla biti živa. Međutim, njezino 

tijelo nije odavalo znakove života. 

Vođa tima i ostatak ekipe napustili su kuću i otišli da pretraže sljedeću 

srušenu zgradu. Iz nekog razloga, vođa tima se odlučio vratiti do kuće 

mrtve žene. Ponovo je provukao ruku kroz rupu u zidu.  

Odjednom je uzviknuo od uzbuđenja: "Dijete! Ovdje je dijete!" 

Cijeli tim je radio zajedno; pažljivo su uklonjeni dijelovi srušenog 

objekta oko mrtve žene. Tu se, ispod mrtvog tijela njegove majke, 

nalazio tromjesečni dječak umotan u plahte. Kad se kuća rušila, majka 

je iskoristila svoje tijelo da bi zaštitila svoje dijete. Kad ga je vođa tima 

podigao, dječak je još uvijek mirno spavao.  

Nakon što  uzeli dijete, spasioci su ispod njega pronašli mobitel. Na 

njemu je bila poruka: "Ako preživiš, zapamti da te volim."  

Ovo je ljubav o kojoj govori naš Spasitelj u današnjem Evanđelju – 

ljubav koja bližnjega nesebično stavlja ispred sebe.  

Većina od nas vjerojatno nikada neće doći u priliku da na takav način 

dokazuje svoju ljubav prema bližnjemu. No, naš nam Nebeski Otac 

svakodnevno daje bezbroj situacija u kojima na jednostavan način 

možemo pokazati i dokazati svoju ljubav prema Njemu i našim 

bližnjima. 

Zato, prihvatimo Božju ljubav i širimo je dalje. Ljubimo svoje bližnje 

onako kako nam je to Isus pokazao – iskreno i nesebično, dajući se 

uvijek iznova za ljude koje susrećemo na svom životnom putu. 

 

BEZ MASKE 

Oholi ponos uznio ga je tako da je pomislio kako je on na ovome 

svijetu najveći pobožnik.   

Gospodin mu je pročitao misli i javi mu se: „Idi u selo i tamo ćeš naći 

čovjeka koji mi je veoma vjeran.“ 

Poslušao je i našao čovjeka, običnog seljaka koji je radio na polju cijeli 

dan, i tek bi ujutro prije rada izgovorio Božje ime i tako navečer prije 

počinka.  

Pitao se kako jedan običan seljak, koji se posvećuje takvim zemaljskim 

stvarima, može biti drag Bogu. 

Vratio se u grad i Gospodin mu se opet javi: „Uzmi ovaj vrč ulja s 

obadvije ruke i obiđi čitav grad te pazi da nijednu kap ne proliješ.“ 

Poslušao je i izvršio.  

Na povratku ga Gospodin upita: „Koliko si puta mislio na mene dok si 

išao gradom?“ 

Prizna: „Nijednom. Kako sam mogao misliti na tebe i paziti po 

neravnim ulicama da ne prolijem ni jednu kap ulja?“ 

Gospodin zaključi: „Ti, da bi donio taj vrč pun kako si ga i odnio, a da 

ne proliješ ni jednu kap, nisi uspio misliti na mene, ni izgovoriti moje 

Ime. Sada pomisli na zasluge onog običnog seljaka koji na leđima drži 

svu težinu sebe, svoje obitelji i rada, pa ima vremena više puta misliti 

na mene tijekom dana. 

Naša pobožnost i molitva nisu samo lijepe riječi, nije samo vrijeme 

koje izričito poklanjam Gospodinu. Naša molitva nije samo zanos i 

radost ili uzvišeni osjećaji. Naša molitva je naš život, naše breme, naše 

teškoće, naše brige, naš znoj i patnja, naša kolebanja i slutnje, naša 

razočaranja i nova dizanja, naša nada nakon dugih dana tmurnih oblaka 

– nošeni s Gospodinom.  

Kvaliteta molitve ne ovisi o lijepo izrečenim formama niti je 

vrednovana titulom onoga koji je izriče nego o OSOBI koja ju izriče. 

To je osobni susret Boga (bez maske) i čovjeka (bez maske). 


