
 ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 7.30 + Lacko Ivan god. i Terezija 

UTO. – Bl. Alojzije Stepinac:7.30 + Mikulić Mirjana, Stjepan i Marija 

SRIJEDA –Gospa Lurdska: 7.30 + Hrman Josip god. i Milka 

ČETVRTAK – 7.30 + Skupnjak Stjepan (Dravska) 
             

PETAK – 7.30 + Novosel Petar, roditelji i braća 
 

SUBOTA - sv. Valentin – u 17.00 skupna sv. misa! 
 

NEDJELJA – 6. KROZ GODINU 

  7.30 + župna 

  9.30 + Kosec Franjo i Tuđan Franjo 

11.00 + Mišak Josip i Rozalija 

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

Susret ministranata – subota u 10.00! 

Dječji zbor – nedjelja u 10.00! 
 

Neka se mlada žena vraćala autom s posla. Vozila je pažljivo, jer je auto bio 

nov novcat, dan ranije kupljen pretežno muževljevom ušteđevinom. On se je 

dugo mnogočega odricao da bi si mogao takvo što priuštiti. Na jednom 

osobito prometnom križanju ona je bila pomalo neodlučna i najzad je udarila 

svojim blatobranom u branik jednog drugog automobila. 

Nesretnica je udarila u plač. Kako će to reći mužu? Vozač drugog automobila 

bio je ljubazan, ali je zahtijevao da razmijene podatke. Žena je tražila 

dokumente u velikoj žutoj omotnici. 

Pronašla je komad papira. Čvrstim muškim rukopisom na njemu je pisalo: "U 

slučaju prometne nesreće.. sjeti se, dušo, ja volim tebe, a ne auto!" 

Toga se trebamo sjetiti svi i uvijek. Važni su ljudi, a ne stvari. Koliko toga 

poduzimamo da sačuvamo stvari, strojeve, kuće, poduzeća, materijalne 

pothvate! Kad bismo toliko vremena i pažnje posvetili ljudima, svijet bi 

drukčije izgledao. 

Morali bismo pronaći vremena da slušamo jedni druge, da se gledamo u oči, 

da zajedno plačemo, da se hrabrimo, da se smijemo, šetamo. 

 

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

veljača, 2015. Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr 

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

 

 

 

 

5. NEDJELJA KROZ GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Godina VII. broj 11 (324) 8. veljače 2015. 

 
Prva poslanica  

svetoga Pavla apostola Korinćanima 

1Kor 7, 32-35 

 

Braćo: 

 Što navješćujem evanđelje, 

 nije mi na hvalu, tà dužnost mi je. 

 Doista,  

jao meni ako evanđelja ne navješćujem.  

Jer ako to činim iz vlastite pobude, 

 ide me plaća;  

ako li ne iz vlastite pobude –  

služba je to koja mi je povjerena.  

Koja mi je dakle plaća?  

Da propovijedajući 

 pružam evanđelje besplatno  

ne služeći se svojim pravom u evanđelju. 

Jer premda slobodan od sviju, 

 sām sebe svima učinih slugom  

da ih što više steknem. 

 Bijah nejakima nejak da nejake steknem. 

Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim. 

 A sve činim poradi evanđelja  

da bih i ja bio suzajedničar u njemu. 
 

 
 

 

Evanđelje 

po Marku 
Mk 1, 29-39 

Ozdravi mnoge koje su 

mučile razne bolesti. 
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 DUHOVNE PRIČE 

Emilija je potjecala iz obitelji srednjeg staleža u jednoj europskoj zemlji 

uništenoj općom glađu nakon dugog rata. 

Još od djetinjstva bila je krhka zdravlja, bez mogućnosti da ga poboljša zbog 

siromaštva u kojemu je živjela. Udala se za tekstilnog djelatnika dok je još 

bila vrlo mlada. Nakon nekoliko godina braka otišli su živjeti u novi grad 

daleko od rodbine i poznanika. 

Edmund, njihov prvorođenac, umro je ubrzo nakon toga. Bio je dječak lijepa 

izgleda, dobar učenik i atletičar. Nekoliko godina kasnije Emilija je rodila 

djevojčicu koja je živjela tek nekoliko tjedana zbog loših uvjeta u kojima je 

obitelj živjela. 

Četrnaest godina nakon Edmundova rođenja i deset godina nakon smrti 

njezine druge kćeri, Emilija je bila u teškom stanju. Imala je četrdeset godina 

i slabo zdravlje: mučili su je bubrezi, a srce joj je slabilo zbog urođene mane. 

Pogoršale su se političke prilike u zemlji, što je bilo posljedica tek završenog 

1. svjetskog rata. Obitelj je živjela potpuno siromašno u vrijeme velike 

neizvjesnosti i straha od novog rata. 

U ovim strašnim okolnostima Emilija je ponovno zatrudnjela.  

Zbog životne dobi i slabog zdravlja, trudnoća je predstavljala opasnost po 

njezin život. Nagovarali su je na pobačaj, a i teške prilike u kojima je živjela 

potaknule su je upitati se što može pružiti novorođenčetu, dok i sama živi u 

siromaštvu, a rat je blizu. Emilija nije bila svjesna da joj je preostalo još samo 

deset godina života. 

2. svjetski rat izbio je nekoliko godina kasnije. Emilijin je suprug izgubio 

život u tom ratu. 

Emilija je odlučila dopustiti svome djetetu da se rodi i nazvala ga je Karol. 

To je dijete odraslo, postalo veoma djelatno i svaki put kada je posjećivalo 

neku zemlju milijuni su ljudi vikali: Ivane Pavle II., volimo te! 

Na Sveučilištu u Chicagu svake se godine organizira izlet na kojem se 

debatira o vjeri. Jedne su godine pozvali dr. Paula Tillicha koji je dva i pol 

sata "dokazivao" da je Isusovo uskrsnuće lažno. 

Citirao je razne znanstvenike i teologe te zaključio da je, budući da nema 

povijesnoga uskrsnuća, vjerovanje Crkve krivo. Potom je zapitao ima li tko 

kakvih pitanja. 

 

Nakon nekoliko trenutaka jedan je stari čovjek ustao u pozadini.  

"Doktore Tillich, ja imam jedno pitanje", rekao je dok su svi uperili pogled u 

njega. Posegnuo je rukom u svoju vrećicu i izvadio jabuku te ju počeo jesti.  

"Doktore Tillich, moje pitanje je jednostavno", nastavio je usput jedući svoju 

jabuku. "Nikada nisam pročitao knjige koje ste Vi pročitali i ne znam napamet 

biblijske stihove na originalnom grčkom…" 

Dovršio je jabuku. 

"Sve što želim znati je, je li ova jabuka što sam je pojeo bila kisela ili slatka?" 

Dr. Tillich je zastao na trenutak, a potom odgovorio: "Ne mogu Vam 

odgovoriti na to pitanje, jer ju nisam kušao." 

Starac je bacio ogrizak jabuke u svoju izgužvanu papirnatu vrećicu, pogledao 

dr. Tillicha i mirno rekao: "Niste kušali niti moga Isusa." 

Preko tisuću prisutnih nije se moglo suzdržati. Gomila je počela pljeskati i 

podvikivati s radošću. Dr. Tillich je zahvalio svojim slušateljima te odmah 

otišao. 

Tek kad 'kušamo' Isusa, moći ćemo doista ostaviti sve što nas odvaja od Njega 

i krenuti putem koji nam je pripravljen. Svaki novi dan je dar i zato nemojmo 

propustiti priliku iskušati obećanja našeg Nebeskog Oca. Kad se sami 

uvjerimo da su ona istinita, neće nam biti teško svjedočiti svoju vjeru pred 

drugim ljudima. 

Stoga, krenimo hrabro u novi tjedan koji je pred nama i svjedočimo u svojim 

obiteljima, na poslu, školi, među prijateljima kako je velik naš Bog! 

_______________________________________________________________ 

Župna statistika za mjesec siječanj 2015. 

Umrli: Dejana Hrman r. Jagačić (r. 1972.), Ivanka Jagačić r. Tuđan (r. 

1936.), Vjekoslav Višnjić (r. 1942.), Miljenko Tuđan (r. 1965.), Ružica 

Kovačić r. Kovaček (r. 1944.), Ivka Tuđan r. Hrman (r. 1924.), Marija 

Milčevska r. Plevnjak (r. 1930.) 

Kršteni: Ivan Buhin (Krunoslav i Anica r. Horvat), Marina Katanec 

(Roman i Irena r. Šamarija), Danijel Borovec (Krunoslav i Jelena r. 

Toma). 

Vjenčani: Valentina Ratković i Mario Zagorec 


