
 ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 7.30 + Skupnjak Ivan god. Bartol i roditelji 

UTORAK – 7.30 + Majcen Gabrijel i Hojsak Danijel 

SRI -  rođenje sv. Ivana Kr. - kapelica – 7.30 + Pintarić Ivan i Ljubica 

ČETVRTAK – 7.30 + Cikač Vladimir god. i ob. 
 

PETAK – 7.30 + Mikulić Ivan, Terezija i Vladimir 
 

SUBOTA – 19.00 - skupna sv. misa! 
 

NEDJELJA – 13. KROZ GODINU 

  7.30 + župna 

  9.30 + Vugrinec Josip god. 

11.00 + Tuđan Stjepan, Josipa i Petar god. 

Dječji zbor - nedjeja u 10.00! 

Veliki zbor - po dogovoru! 

Susret ministranata - subotu u 10.00! 

Hodočašće na Trsat - 4. srpnja 2015. Idu dva autobusa. Još ima mjesta. 

Svi prijavljeni uplatiti i podići karte.  

 

Brinete li se što drugi misle o vama?  

Možda nakon ove priče vaše brige nestanu… 

Jedan je učitelj bio potpuno nezainteresiran što drugi misle o njemu. 

Znatiželjni su ga učenici upitali kako je dostigao takav stupanj unutarnje 

slobode. 

Učitelj se nasmijao i rekao: 

“Do svoje dvadesete godine nisam mario što drugi misle o meni. 

Nakon svoje dvadesete neprestano sam se brinuo oko toga što ljudi misle o 

meni. I onda sam jednog dana, nakon svoje pedesete shvatio da oni gotovo 

nikad nisu ni razmišljali o meni.” 

 
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 

 

 

 

 

12. NEDJELJA KROZ GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Godina VII. broj 30 (343)        21. lipnja 2015. 

 

 

 

Druga poslanica  

svetoga Pavla apostola Korinćanima 

2Kor 5, 14-17 

 

Braćo! 

  Ljubav nas Kristova obuzima 

 kad promatramo ovo:  

jedan za sve umrije, svi dakle umriješe; 

 i za sve umrije  

da oni koji žive ne žive više sebi,  

nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu. 

Stoga mi od sada nikoga  

ne poznajemo po tijelu;  

ako smo i poznavali po tijelu Krista,  

sada ga tako više ne poznajemo. 

 Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor.  

Staro uminu, novo, gle, nasta!  

A sve je od Boga  

koji nas sa sobom pomiri  

po Kristu i povjeri nam službu pomirenja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evanđelje 

po Marku 

Mk 4, 35-41  

 

Tko li je ovaj da mu se 

i vjetar i more 

pokoravaju? 

 

 

 

 

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


 ŽIVIMO S ČISTOM I MIRNOM SAVJESTI 
Drevna predaja govori o četiri vražićka koja su bila poslana na 

zemlju napastovati ljude i odvući ih u propast. 

Prvi reče: „Ja ću ljudima dokazivati da nema Boga.“ 

Sotona mu odgovori: „Dokazivanjem ćeš malo koga pridobiti. 

Ljudi osjećaju da Bog postoji. Bili oni vjernici ili nevjernici, 

duboko u sebi vjeruju u Božju prisutnost i to im nikada nećeš 

iščupati iz srca.“ 

Drugi reče: „Ja ću ljudima govoriti da nema pakla i da se ne 

moraju bojati kazne i posljedica svojih grijeha.“ 

Sotona odgovori: „Mudri ljudi oduvijek znaju da pakao postoji i 

da svako zlodjelo povlači kaznu za sobom. Oni ostali već žive u 

zabludi da pakla i posljedica grijeha nema.“ 

 „Ljudima treba govoriti da su toliko skrenuli s pravoga puta da im 

je povratak nemoguć, jer se nisu u stanju mijenjati.", predloži 

treći. 

"To je već isprobano", odgovori Sotona. „Prije ili kasnije, većina 

njih se pokaje za svoje grijehe.“ 

Četvrti reče: „Ja ću ljude uvjeriti kako se sve može odgoditi. 

Uvjerit ću ih da imaju dovoljno vremena za pokajanje za svoje 

grijehe i djela pokore. Uvjerit ću ih da sve što ovdje i sada čine 

nije važno i da se na kraju zaboravi. Tako će biti nespremni u 

trenutku svoje tjelesne smrti i postati naši zauvijek.“ 

Sotona zadovoljno kimnu glavom i reče: „To je pravi put. Idite i 

pribavite mi sluge!“ 

Draga braćo i sestre, poruka ove priče je jasna. Nemojmo odgađati 

djela pokore i ljubavi jer ne znamo kada će doći trenutak susreta s 

našim Stvoriteljem.  Zato živimo svaki dan tako, da nam na kraju 

dana savjest bude mirna i duša čista. Samo ćemo tako „budni“ 

dočekati našeg Spasitelja. 

LJUBIMO BLIŽNJE ISKRENO I NESEBIČNO! 

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. 


