ŽUPNE OBAVIJESTI
PONEDJELJAK – 7.30 + Skupnjak Ivan god. Slavica i rod. Skupnjak
UTORAK – 7.30 + Butum Nenad god. Mara, Anto i Jozo
SRIJEDA - kapelica – 7.30 + Novosel Petar
ČETVRTAK – 7.30 + Marijanović Živko god. Filip i Anica
PETAK – 7.30 + Sačić Franjo god. i Katarina

Godina VII.

broj 29 (342)

14. lipnja 2015.

SUBOTA – 19.00 - skupna sv. misa!
NEDJELJA – 11. KROZ GODINU
7.30 + župna
9.30 + Vugrinec Katarina god. Josip i ob. Žmuk
11.00 + Mišak Ivica
Dječji zbor - nedjeja u 10.00!
Veliki zbor - po dogovoru!
Susret ministranata - subotu u 10.00!
Upisujemo za hodočašće na Trsat koje će biti 4. srpnja 2015. Cijena
karte po osobi je 120 kuna.
Od iduće nedjelje (21.6.) uplatiti i podići karte!

O povjerenju
Čovjek živi od vjere i povjerenja ako može vjerovati u Boga, u ljude i u
sebe. Povjerenje se odražava tamo gdje postoje znakovi ljubavi. Ljubav
je pak egzistencijalni stav čovjeka prema drugom čovjeku, stav
simpatije prema čovjeku kao biću i osobi. Ljubav je tamo gdje čovjek
može reći „Lijepo je što postojiš“ ili pak“ Nemoj se truditi svejedno te
volim“ili. kao što Dostojevski može reći drugome „ Ti ne možeš ništa
učiniti da te ja prestanem voljeti“. To je zahvaćanje čovjeka u
njegovom temeljnom bitku i tu čovjek osjeća da ne može izgubiti
ljubav drugoga. Tu on doživljava neugroženost i smisao života i
djelovanja.
Urednik: Tin Jurak; Odgovara: Josip Hadrović, žpk.
lipanj, 2015. Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr
e-mail: zupnilistic.trnovec@gmail.com, info@zupa-trnovec.hr

11. NEDJELJA KROZ GODINU

Druga poslanica
svetoga Pavla apostola Korinćanima
2Kor 5, 6-10
Braćo!
Uvijek smo puni pouzdanja makar i znamo:
naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina.
Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju.
Da, puni smo pouzdanja
i najradije bismo se iselili iz tijela
i naselili kod Gospodina.
Zato se i trsimo da mu omilimo,
bilo naseljeni, bilo iseljeni.
Jer svima nam se
pojaviti pred sudištem Kristovim
da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio,
bilo dobro, bilo zlo.

Evanđelje
po Marku
Mk 4, 26-34
Manje
od svega sjemenja
na zemlji
postane veće
od svega bilja.

AKROBAT
U neki grad došao je poznati akrobat koji je s lakoćom hodao po žici.
Na velikom trgu, između krovova dviju zgrada, postavio je žicu i počeo
izvoditi svoju točku. Bez straha je prelazio s jedne na drugu stranu.
Ljudi su se okupljali diveći se njegovoj hrabrosti i umijeću.
Posebno je bučan bio jedan dječak koji je snažno pljeskao na svaki
akrobatov pokret. Kad je akrobat uzeo tačke, i vozeći ih pred sobom,
prešao na drugu stranu, dječak je skakao od oduševljenja.
Primijetivši dječaka, akrobat se zaustavio mahnuo mu i uputio mu
veliki osmjeh. Dječak je blistao od sreće.
Na trenutak se zamislio i upitao dječaka: „Misliš li da mogu još jednom
prijeći s tačkama na drugu stranu?“
„Siguran sam!“, oduševljeno je viknuo dječak.
„Vjeruješ li uistinu da to mogu učiniti?“, ponovno je upitao.
„Naravno, imam u Vas povjerenja“, uzvratio je dječak.
Tada mu akrobat reče: „Ako imaš povjerenja u mene, onda dođi ovamo
i sjedni u moje tačke da te prevezem na drugu stranu.“
Dječak je zanijemio. Pocrvenio je i nije znao što odgovoriti. Oči
akrobata i svih okupljenih bile su uprte u njega. Zastao je nekoliko
trenutaka, a onda se polako postiđen udaljio s trga.
Koliko smo puta mi ostali postiđeni pred svojim Bogom jer nismo imali
povjerenja prepustiti Mu da nas vodi premda je toliko puta pokazao i
dokazao svoju veličinu našim životima?! Zamislite kakva bi tek čudesa
naš Gospodin radio u našim životima da mu se skroz prepustimo!
Vjera nije ništa drugo nego povjerenje u Onoga koji nas je stvorio iz
ljubavi i koji upravlja našim životima onako kako je to najbolje za nas.
Ona nam čisti pogled, osnažuje nas i usmjerava u odabirima kako
bismo bili i ostali na pravom putu.
Zato, imajmo povjerenja u moć i veličinu našeg Stvoritelja. On može
stišati svaku oluju, ukloniti svaku prepreku s naših puteva i obrisati
suze s naših lica, ako Mu to dopustimo.

PROSJAK I KRALJ
Neki je prosjak dočuo da će dobri i darežljivi kralj posjetiti njegovo selo i
svakoga obdariti zlatom. Sav je radostan iščekivao trenutak kad će konačno
doći kraj njegovoj bijedi i siromaštvu.
Kad se u selu pojavila kraljeva raskošna kočija, prosjak je zamišljao kako će
prihvatiti obilje kraljeva dara, računajući da će dijamante koji ispadnu iz
prepunih ruku morati skupljati po prašini.
Napokon, kraljeva se kočija zaustavila i pred njim. Kralj je sišao i, smiješeći
se, približio prosjaku. Dok je ovaj očekivao bogati dar, kralj je ispružio desnu
ruku i upitao ga: „Što ćeš ti meni dati?“
Prosjak, zatečen kraljevom gestom, zbunjeno je izvukao iz svoje torbe jedno
zrno žita i dao ga kralju.
Kad je navečer pretresao svoju torbu, našao je u njoj, među zrnima žita, jedno
jedino zrnce čistoga zlata. S žalošću i gorčinom reče sam sebi: „Zašto nisam
imao hrabrosti da mu sve dadnem?“
U Evanđelju piše: „Ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo,
ako li umre donosi obilat rod.“ Svi smo čuli te riječi više puta i poznata nam je
njihova poruka. No, primjenjujemo li je mi u svojem životu?
Prihvatiti i shvatiti tko je Bog – Bog za nas u Isusu Kristu – znači ne samo to
znati, nego preuzeti 'logiku' pšeničnog zrna.
Pravi kršćani žive upravo tako – daju se u svakom trenutku i služe jedni
drugima kako bi u nama rasla ljubav kojoj nas je podučio Isus Krist. Budimo i
mi takvi – nesebično dijelimo ljubav kako bismo jednog dana na pitanje „Jesi
li ljubio druge kao što sam ja tebe ljubio?“ mogli s ponosom potvrdno
odgovoriti i primiti svoju plaću – vječni život.

preuzeto s bitno.net
Nagradni izlet za male pjevače i ministrante:
22. lipnja 2015. mali pjevači i ministranti će ići na nagradni izlet u
svetište Majke Božje Krasno na Velebitu. Posjetiti ćemo i park
rezervat za medvjede u Kutaravu na Velebitu.
Sva djeca moraju imati potpisanu suglasnost roditelja (obrazac
mogu podići kod župnika).

