
 ŽUPNE OBAVIJESTI 

PON. - Marija - Majka Crkve  – 7.30 + Labaš Branko god. i Damir 

UTORAK – 7.30 + Marijanović Ruža god. Josip, Stipo i Ana 

SRI. - kapelica – 7.30 + Mišak Franjica god. Ivan i Hohšteter Marija 

ČETVRTAK – 7.30 + Majcen Gabrijel i Mikulić Antonija i ob 
 

PETAK - sv. Antun Padovanski – 7.30 + na čast sv. Antunu 

                                                              + Mišak Antun 

SUBOTA – 19.00 - skupna sv. misa! 
 

NEDJELJA – PRESVETO TROJSTVO  

  7.30 + župna 

  9.30 + Vugrinec Josip god. 

11.00 + Videc Ćiril, Branko i Julijana 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: dječji zbor - nedjelja u 10.00; 

                                           ministranti - subota u 10.00     
Otkrit ću vam tajnu svetosti i sreće. Svakog dana tijekom pet minuta smirite 

svoju maštu, zatvorite oči za sve što je osjetilno, zatvorite uši za buku ovoga 

svijeta i povucite se u svetište svoje krštene duše koja je hram Duha Svetoga. 

Obratite se Duhu Svetomu ovim riječima: 
 

Duše Sveti, dušo moje duše, klanjam ti se. 

Prosvijetli me, vodi me, jačaj me, tješi me.  

Reci mi što da činim i zapovijedi mi da to učinim. 

Obećajem da ću poslušati sve što od mene tražiš  

i prihvatiti sve što dopustiš da mi se dogodi. 

Samo mi pokaži svoju volju! 
 

Ako budete tako činili, život će vam biti radostan i vedar, utjeha će obilovati 

u poteškoćama jer će vam razmjerno s kušnjama biti darovana milost i snaga 

da ih podnosite, i tako će te doći sve do vrata Raja. Poslušnost Duhu Svetomu 

je tajna svetosti. 

Kardinal Mercier 

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

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

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

 

 

 

 

DUHOVI - NEDJELJA PEDESETNICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Godina VI. broj 28 (289) 8. lipnja 2014. 

 

O dođi, Stvorče, Duše Svet,  

pohodi duše vjernika,  

poteci višnjom milosti,  

u grudi štono stvori ih. 

Ti nazivaš se Tješitelj,  

blagodat Boga Svevišnjeg, 

 studenac živi, ljubav, plam 

 i pomazanje duhovno! 

Darova sedam razdaješ, 

 Ti, prste desne Očeve,  

od vječnog Oca obećan,  

Ti puniš usta besjedom! 

Zapali svjetlo u srcu, 

zadahni dušu ljubavlju,  

u nemoćima tjelesnim  

potkrepljuj nas bez prestanka! 

Dušmana od nas otjeraj 

 i postojani mir nam daj,  

ispred nas idi, vodi nas,  

da svakog zla se klonimo! 

Daj Oca da upoznamo, 

 i Krista, Sina njegova, 

 i u Te Duha njihova,  

da vjerujemo sveudilj! 

Sva slava Ocu vječnomu,  

i uskrslome Sinu mu,  

sa Tješiteljem presvetim  

nek bude sada i uvijeke. Amen. 

 
 

 
Pričesna pjesma 

 

Svi se napuniše 

Duha Svetoga, 

razglašavajući 

veličanstvena 

djela Božja, 

aleluja. 

 

 

 

 

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


 KAMO DANAS, DJEDE? 

»Kamo danas, djede?« — »Bogu, u nebo!«, sa smiješkom mi je 

odgovorio djed Šudhir. 
 

Susreo sam ga na nasipu uz selo Dušnekhali, na usku nasipu što se 

proteže kroz rižina polja koja su se raspucala od vrućine. 
 

Duge godine i borba za život usred ovih džungli urezale su mu duboke 

brazde na čelu. Štapom u ruci mjeri on zadnje korake svojeg života. 
 

Sjeli smo na nasip. Sunce je upravo zalazilo dolje za palmama uz rijeku 

Ganges. Zrake su slale svoje zadnje pozdrave i nebu i zemlji. Okolo 

mir, mir rižinih polja. 
 

»Aširead dio, guru! — Blagoslovite, oče!«, reče mi Šudhir. 

Blagoslovili ga i uzeh njegovu ruku da i on mene blagoslovi. I dobro 

mi je došao taj blagoslov. Već nekoliko dana pješačim. Uistinu sam bio 

umoran, a ponešto i bolestan. Šudhir, moj dragi prijatelj Šudhir! Sitan 

je rastom, no velik je duhom, velik živom vjerom. Čitavim životnim 

putem išao je ravno — k Bogu, k nebu. Pa stoga je sada tako miran, 

stoga sa smiješkom i s radošću misli na susret s Onim kojega je uvijek 

imao pred očima. 
 

Približio se on već devedesetoj. Lijepa je to starost, ako se kod Sudhira 

uopće može govoriti o starosti. Tijelo mu je oronulo, oči su mu gotovo 

iskušene, no u njima je još uvijek nešto tako krasno — pogled koji te 

prožima, podiže, podiže k Bogu i k nebu. 
 

»Oče, mi smo putnici!«, reče Šudhir. »Njegovi smo putnici. I kako je 

lijepo biti putnik. Uvijek je nešto novo pred tobom. Čovjek se ni za što 

ne prilijepi. Uvijek naprijed — k nebu, k Bogu!« 
 

Šudhir nije polazio ni u kakve škole, no prošao je životnu školu i 

razumio je veliku istinu i po njoj živio, i svoj život lijepo doživio, sa 

štapom u ruci pomalo zgrbljen, no s radošću i sa smiješkom stigao k 

nebu i k svojemu Bogu. Zamolio sam Isusa da i Šudhir i ja i svi mi 

mognemo tako lijepo živjeti i svoj život doživjeti s radošću te da sa 

smiješkom stignemo k nebu, k Njemu, svojemu Bogu! 

preuzeto s bitno.net 

 VJERONAUK ZA ODRASLE 

BOG PRILAZI ČOVJEKU 

BOŽJA OBJAVA 

6. Što Bog objavljuje čovjeku? 

 U svojoj dobroti i mudrosti Bog se objavljuje čovjeku. Djelima i 

riječima objavljuje sama sebe i svoj dobrohotan naum koji je utvrdio od 

vječnosti u Kristu u prilog čovječanstvu. Taj naum ide za tim da milošću 

Duha Svetoga sve ljude kao posinjenu djecu u njegovu jedinome Sinu učini 

dionicima božanskoga života. 

7. Koje su prve etape Božje Objave? 

 Već od početka Bog se otkriva praroditeljima Adamu i Evi te ih 

poziva na usrdno zajedništvo sa sobom. Nakon njihova pada ne prekida svoje 

objave, već obećava spasenje njihovu svekolikom potomstvu. Nakon potopa 

sklapa s Noom savez između sebe i sviju živih bića. 

8. Koje su daljnje etape Božje Objave? 

 Bog odabire Abrahama pozivajući ga da izađe iz svoje zemlje, da ga 

učini »ocem naroda mnogih« (Post 17,5), obećavajući mu da će u njemu 

blagosloviti »sva plemena na zemlji« (Post 12,3). Abrahamovo će potomstvo 

biti nosilac božanskih obećanja danih patrijarsima. Bog čini Izrael svojim 

izabranim narodom, izbavivši ga iz egipatskog ropstva, s njime sklapa Savez 

na Sinaju i po Mojsiju mu daje svoj Zakon. Proroci navješćuju korjenito 

otkupljenje naroda i spasenje koje će uključiti sve narode u novi i vječni 

Savez. Iz izraelskog naroda, iz plemena Davidova, rodit će se Mesija-

Pomazanik: Isus. 

9. Koja je etapa punina i dovršetak Božje Objave? 

 To je ona ostvarena u njegovoj Utjelovljenoj Riječi, Isusu Kristu, 

posredniku i punini Objave. Budući da je Jedinorođeni Sin Božji koji je 

postao čovjekom, on je savršena i konačna Očeva Riječ. Poslanjem Sina i 

darom Duha Svetoga Objava je već potpuno dovršena, mada Crkvi ostaje da 

postupno tijekom vjekova dosegne sav njezin domašaj. 

10. Koja je vrijednost privatnih objava? 

 Premda ne pripadaju u polog vjere, one mogu pomoći življenju same 

vjere samo ako zadrže svoju usmjerenost prema Kristu. Crkveno učiteljstvo, 

na koje spada razlučivanje takvih privatnih objava, stoga se ne može prihvatit 

one objave koje bi htjele nadići ili ispraviti dovršenu Objavu koja je Krist. 


