
 ŽUPNE OBAVIJESTI 

PON. - sv. Katarina – Ljubić Josip i Marija, Vugrinec Tomo i Terezija 

UTORAK - BLAGOVIJEST – 7.30 + Mikulić Elizabeta i Franjo god. 

                                              17.00 + na nakanu 

SRIJEDA - sv. Emanuel – 7.30 + Novosel Ivan god.  

ČETVRTAK – 7.30 + Golubić Stanko god. 

PETAK – 7.30 + Vitković Zvonko god. i Boris 

         17.00 - Pobožnost Križnog puta  

SUBOTA – 17.00 - skupna sv. misa! 

NEDJELJA – 4. KORIZMENA  

  7.30 + župna 

  9.30 + Labaš Damir god.                                                                                                

11.00 + Rusman Franjo 

        U 15.00 - Pobožnost Križnog puta 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: 

                                           dječji zbor - nedjelja u 10.00; 

                                           zajednica mladih - nedjelja u 17.00. 

Župni vjeronauk: petak 14.30 - prvopričesnici; 16.15 - firmanici 

 

Velika korizmena ispovijed - u subotu 29.3.2014. u 15.30 sati (za djecu  

i odrasle)  

 

 

Uvijek radi i u svemu se žrtvuj  
kako bi Krista postavio na sam vrh  

svih ljudskih djelatnosti. 

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

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

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

 

 

 

 

3. KORIZMENA NEDJELJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Godina VI. broj 17 (278) 23. ožujka 2014. 

 
Knjiga Izlaska 

Izl 17, 3-7 

 

U one dane:  

Narod je žeđao za vodom  

pa je mrmljao protiv Mojsija i govorio:  

»Zašto si nas iz Egipta izveo?  

Zar da žeđom pomoriš nas,  

našu djecu i našu stoku?«  

Mojsije nato zazva Gospodina:  

»Što ću s ovim narodom?  

Još malo pa će me kamenovati.« 

 Gospodin odgovori Mojsiju:  

»Istupi pred narod! 

 Uzmi sa sobom nekoliko izraelskih starješina; 

uzmi u ruku štap kojim si udario Rijeku i pođi. A 

ja ću stajati pred tobom ondje,  

na pećini na Horebu.  

Udari po pećini:  

iz nje će poteći voda pa neka se narod napije.« 

Mojsije učini tako naočigled izraelskih starješina. 

Mjesto prozovu Masa i Meriba zbog toga  

što su se Izraelci prepirali 

 i kušali Gospodina govoreći:  

»Je li Gospodin među nama ili nije?« 

 
Pričesna pjesma 

 

Tko bude pio vode 

koje ću mu ja dati, 

govori Gospodin, 

postat će u njemu 

izvorom vode 

koja teče  

u život vječni. 

 

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


7 POSLJEDNJIH ISUSOVIH RIJEČI NA KRIŽU 

I ŠTO ONE ZNAČE 

Duboki trag u našim sjećanja ostavljaju posljednje riječi pokojnika. Evo što je 

Gospodin Isus rekao kad je umirao! Kakvo je značenje Njegovih sedam 

posljednjih riječi? 
 

1.Riječi oproštenja: ”Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!“ (Lk 23,34) 
 

Ovdje vidimo ispunjenje proročkih riječi, jer je predviđeno da se Spasitelj 

''zauzme za zločince ( Iz 53,12). 

Ovdje vidimo kako se Krist poistovjećuje sas svojim narodom. 

Ovdje vidimo božansku procjenu grijeha i njenu posljedičnu krivnju. 

Ovdje vidimo sljepoću ljudskog srca. 

Ovdje vidimo prekrasnu primjenu Njegova vlastita nauka. 

Ovdje vidimo prvu i najveću čovjekovu potrebu. 

Ovdje vidimo pobjedu otkupljujuće krvi. 
 

2. Riječi spasenja: ”Zaista, kažem ti, danas ćeš biti sa mnom u raju!“ (Lk 

23,43) 
 

Ovdje vidimo primjer grešnika koji predstavlja sve nas. 

Čovjek mora doći do dna sebe prije nego može biti spašen. 

Vidimo značenje pokajanja i vjere. 

Vidimo divan primjer duhovnog prosvjetljenja. 

Kristovo spasiteljstvo. 

Vidimo kamo idu oni koji su spašeni na samrti. 

Ovdje vidimo kako Spasitelj čezna za našim društvom. 
 

3. Riječi naklonosti: ”Ženo, evo ti sina! Zatim reče učeniku: Evo ti 

majke!“ (Iv 19,26-27) 
 

Ovdje vidimo ispunjenje Šimunovog proročanstva (Lk 2,34-35)  
Savršeni čovjek daje djeci da poštuju svoje roditelje. 

Ovdje vidimo da se Ivan vratio Spasitelju. 

Otkrivamo Kristovu mudrost. 

Duhovni odnosi ne smiju zamijeniti prirodne odgovornosti. 

Primjer univerzalne potrebe. 

Čudesno stapanje Kristovih savršenstava. 

 

 

4. Riječi boli: ”Eloi, Eloi, lama sabakthani!“ - što znači: Bože moj, Bože 

moj, zašto si me ostavio?“ (Mk 15,34) 
 

Vidimo svu grozotu grijeha i karakteristiku kazne za grijeh. 

Potpunu svetost i nepokolebljivost Božje pravde. 

U ovome nalazimo objašnjenje Getsemanskog vrta. 

Vidimo Spasiteljovu bezrezervnu vjernost Ocu. 

Uviđamo temelj našeg spasenja. 

Ovo je najveći dokaz Kristove ljubavi za nas. 

Ovdje smo svjedoci uništenja ''više nade'' 
 

5. Riječi trpljenja ”Žedan sam!“ (Iv 19,28) 
 

One su dokaz Kristove ljudskosti. 

U ovoj rečenici vidimo snagu Kristove patnje. 

Ovdje vidimo koliko naš Gospodin cijeni Pismo. 

Podložnost Božjoj volji. 

Krist suosjeća s patnjama svog naroda. 

Ovdje vidimo univerzalnu potrebu. 

Vidimo objavu principa poslušnosti. 
 

6. Riječi pobjede: ”Završeno je!“ (Iv 19,30) 
 

Ovdje vidimo ispunjenje svih proročanstava pisanih o Njemu prije smrti. 

Vidimo ispunjenje Njegovih patnji. 

Postignut je cilj utjelovljenja. 

Postignuto je pomirenje. 

Kraj naših grijeha. 

Ispunjen je Zakon. 

Moć Sotone je uništena. 
 

7. Riječi zadovoljstva: ”Oče, u ruke tvoje povjeravam duh svoj!“ (Lk 

23,46) 
 

Spasitelj je ponovno u zajedništvu s Ocem. 

Spasitelj se svojevoljno predao u ruke grješnika i sada svojevoljno predaje 

svoj duh u Očeve ruke. 

Krist je u potpunosti pokoran Bogu. 

Možemo zamijetiti Spasiteljevu jedinstvenost. 

Očeve ruke – mjesto vječne sigurnosti. 

Vidimo kakav je blagoslov zajedništva s Bogom. 

Očeve ruke – istinski raj srca. 

 


