ŽUPNE OBAVIJESTI
PONEDJELJAK - sv. Andrija, ap. – 6.00 + ob. Hadrović i Kuzmić
UTORAK – 6.00 + Glavaš Ivan, Ivka i Matija
SRIJEDA – 6.00 + Mikulić Mirjana, Stjepan i Marija
ČETVRTAK – 6.00 + Gavrić Ruža god. i roditelji
PRVI PETAK – 6.00 + Skupnjak Bartol, Ivanka i roditelji
U 18.00 klanjanje pred Presvetim!!!
SUBOTA – 17.00 - skupa sv. misa!
NEDJELJA - 2. NEDJELJA DOŠAŠĆA - SV. NIKOLA
6.00 + zornica - župna
9.30 + Buhin Stjepan i Tuđan Franjo
11.00+ Mikulić Ivan god. Katarina i Branimir
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1. NEDJELJA DOŠAŠĆA

Prva poslanica
svetoga Pavla apostola Solunjanima
1Sol 3, 12 – 4, 2

ŽUPNE AKTIVNOSTI:
Ministranti - susret u subotu u 17.00;
Dječji zbor - nedjelja u 10.00;
Župni vjeronauk: prvopričesnici - petak u 14.30; firmanici - petak u 15.30.

Velika Adventska ispovijed - subota, 5. prosinca 2015. u 15.30! ( za
sve - i odrasle i školsku djecu).
Adventske zornice posjeduju u sebi neku posebnu draž koju vjernici osjećaju
i rado prihvaćaju, makar je možda i ne mogu uvijek riječima
izreći. Naime, naš čitav život odvija se u izmjeni dana i noći.
Čini nam se kao da danju živimo, a noću zamremo. Kažu
ljudi - dulje ćeš živjeti ako manje spavaš; ili – tko rano rani,
dvije sreće grabi. Čini se da općenito čovjek voli dan, a noć
doživljava kao nešto mračno, ona je pogodna za lopove,
kradljivce i zasjede i čovjek je se često boji. Danju slobodno
hodamo, svi smo na ulicama, svi radimo.... Budni budite!
Dođite na zornice!
Urednik: Tin Jurak; Odgovara: Josip Hadrović, žpk.
studeni, 2015. Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr
e-mail: zupnilistic.trnovec@gmail.com, info@zupa-trnovec.hr

29. studenoga 2015.

Evanđelje
po Luki
Lk 21, 25-28.34-36
Približuje se vaše
otkupljenje!

Braćo:
Dao vam Gospodin
te jedni prema drugima i prema svima
rasli i obilovali ljubavlju
kakva je i naša prema vama.
Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta
pred Bogom i Ocem našim
o dolasku Gospodina našega Isusa
i svih svetih njegovih s njime.
Uostalom, braćo,
molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu:
primili ste od nas
kako treba da živite da biste ugodili Bogu.
Vi tako i živite pa sve više napredujete!
Ta znate koje smo vam zapovijedi dali
u Gospodinu Isusu.

DOŠAŠĆE - VRIJEME NADANJA U BOLJE DANE
Advent – Dolazak. Što to znači za nas danas? Što i koga u životu
očekujemo? Imamo li u sebi adventsko raspoloženje za dolazak Spasitelja, za sebe i
cijelo čovječanstvo? Mi, kao kršćani i ljudi, ni u kojem slučaju ne smijemo živjeti od
neke lažne i prazne nade. Ne treba nam lažna utjeha. Trebamo se suočiti sa
stvarnošću, jer odgovorni smo za naše spasenje. Nikako ne smijemo ispustiti svoju
budućnost iz svojih ruku. S nama je Bog i šalje nam svojega Sina Isusa da nas
ohrabri u našim aktivnostima u tim nastojanjima. Osnovna karakteristika kršćanstva
je život u nadi da će biti dobro, s pogledom u budućnost. Te pozitivne nade nikako
se ne smijemo odreći jer to bi značilo da smo se odrekli Isusa.
Čovječanstvo je kroz povijest pokušalo naći spas u samome sebi i u svijetu
bez ikakvog odnosa prema Bogu. Sve je bilo okrenuto prema čovjeku. Čovjek je bio
vrhunac i kriterij svega postojećeg. Iskustvo nam svjedoči da se u tome nije uspjelo.
Čovjek je iskusio svoje granice, dapače i posljedice koje su iz tih utopija proizišle.
Kao da se svijet opet nalazi pred izborom. Traže se razna rješenja. Neki se ljudi
vraćaju vjeri pa i raznim lažnim religijama da u njima nađu svoje smirenje. Trebamo
se iskreno obratiti Bogu koji dolazi čovjeku ususret, koji čovjeka ispunjava i
spašava, kojega nam Isus Krist otkriva svojim životom i svojom riječi. Bog je Bog
ljubavi i dobrote. On je oslonac svemu dobru i plemenitosti. Kao Božji ljudi trebamo
postati odgovorni za sebe i za svijet. Kao da je trebalo proživjeti vrijeme kušnje kad
se činilo kako Bog čovjeku nije bio potreban jer sada ulazimo u vrijeme potrebe za
Bogom. Tako trebamo doživjeti ovaj Advent koji danas započinjemo. Moramo
omogućiti da se Isus porodi u našoj povijesti i u našem životu, u našem srcu. Isus
(Bog) je uvijek pred nama, uvijek nas poziva na nešto više, poziva nas prema našem
ostvarenju, prema našoj obećanoj zemlji.
Bog dolazi preko skromnih ljudi, preko Marije i Josipa, preko napuštenih,
ostavljenih, zatvorenih i ljudi potrebnih naše brige i pomoći. Hoćemo li ga u svim
tim ljudima prepoznati kao Božje utjelovljenje? Boga se može spoznati samo na
njemu svojstven način – kroz ljubav i dobrotu. Naše bdijenje, na koje nas u
evanđelju poziva Isus, jest naše življenje u ljubavi i dobroti, u obavljanju kršćanske
zadaće u svijetu kako bi svijet postao prožet Kristovim vrijednostima. Živeći tako i
ove godine će se dogoditi Božić u nama. U suprotnom bit će to još jedan promašaj.
Znakovi Isusovog ponovnog dolaska opisani kao propast starog svijeta, starog
čovjeka opominju nas i pozivaju na ozbiljnost. Sigurno da se u nama javlja određeni
strah, ali kad smo sigurni u koga smo povjerovali ne izostaje odvažnost jer Isus nas
poziva na budnost i molitvu. Tko bdije u dobroti i ljubavi – tome će se Bog objaviti
u dubini njegova bića, za čim svaki čovjek čezne (ili bi trebao čeznuti). Ulazeći u
još jedno došašće kao vrijeme predanog i radosnog iščekivanja Božjeg dolaska u naš
život trebamo shvatiti da su duhovne vrijednosti bitnije od materijalnih. Mi smo više
od onoga što jedemo i proizvodimo, što oblačimo ili posjedujemo. Mi smo jedini od
svih stvorenja slika Božja. Samo se u čovjeku Bog utjelovljuje. Isus je prihvatio da
bude čovjek pa stoga prihvatimo i mi biti istinska djeca Božja.
liturgijski listić Varaždinske Biskupije

SKUPNE SVETE MISE
Subota (5.12.) u 17.00:
+ Videc Pavao i ob. Vitković i Jezerinac
+ Grozdek Božidar, Kata, Kristina i Ivan
+ Moravec Antun i sinovi
+ Skupnjak Ivka i Nikola
+ Varadin Nada i Antun
+ Lovrenović Ivka i Mijo
+ Djak Marko i Anto
+ Skupnjak Barbara i Matija i Cecelja Mirko
+ ob. Mišak i Skupnjak
+ Mišak Marija i Josip, Domiter Terezija i Pavao
+ Govedić Nikola
+ ob. Ivanušec, Težački i Petrić
+ Makšan Gabrijel i Marija
+ Skupnjak Katarina god. Ivan i rod. Majcen
+ Adlašić Stjepan god.
+ Žmuk Ana
+ Levanić Milica
+ ob. Mandić
+ Stary Ivan
+ Mišak Katarina, Tuđan Franjo i Josipa(ž)
+ Magić Dragica god. i Ivan, ob. Horvatić i Hrman
+ Novosel Ana i Stjepan god. ob. Keretić i Bužanić
+ Tuđan Stjepan i Franjo i Josipa(ž)
+ Hrman Andrija i Slava i rod. Zadravec
+ Vugrinec Verica god. i Vjekoslav
+ Benko Matilda god. i Josip i ob. Sačić
+ Jajalo Ilija, Anto i Anđa
+ Hrman Gabrijel god. Novosel Marija i Rudolf
+ Hrman Ivan
+ Povijač Alojz i Franjo, Majcen Katarina i sinovi
+ Marijanović Ruža + Novosel Josip + na čast sv. Anti

1.12.2015. (utorak) nakon mise Zornice upisujemo svete mise
za prvi dio 2016. godine (od siječnja do konca lipnja).

