
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK - sv. Atanazije – 19.00 + Kosec Pavao god. 

UTORAK – 19.00 + Tuđan Stanislav, Sačić Franjo i Katarina 

SRIJEDA - sv. Florijan - kapelica – 19.00 + Višnjić Ivan god. i Petar 

ČETVRTAK - SPASOVO - UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO 

  7.30 + Kuharić Marin, Kosec Franjo i roditelji Skupnjak 

19.00 + na čast sv. Antunu 

PETAK - sv. Dominik Savio – 19.00 + Novosel Vilim god. i Terezija 

SUBOTA - sv. Dujam – 19.00 - skupna sv. misa! 

NEDJELJA - 7. VAZMENA NEDJELJA  

  7.30 +  Sačić Petar god. Stjepan, Ignac i Kata 

  9.30 + Žmuk Josip i Slava god. i Kosec Pavao 

11.00 + SV. POTVRDA - župna misa 

 

Župni vjeronauk: prvopričesnici - petak u 14.30;  

                              firmanici – svaki dan u 18.30; 

Ministranti - susret u subotu nakon mise u 19.00; 

Dječji zbor - nedjelja u 10.00! 
 

U utorak (3. svibnja) u 18.00 ispit firmanika!!!  

U subotu (7.svibnja) u 15.00 ispovijed za firmanike, kumove i roditelje!  
 

Danas je započeo mjesec svibanj. Tijekom tjedna od ponedjeljka do subote 

bit će svibanjske pobožnosti. U 18:25 zapjevat ćemo Marijo, svibnja 

Kraljice, a zatim će se moliti krunica. U 19:00 sati započinje sveta misa. 

Dođite u što većem broju. 
 

Sve molitve koje molimo za druge  

najviše su nama na korist. 

– sv. Grgur Veliki (+604.) 

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

svibanj, 2016. Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr 

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

 

 

 

  

6. VAZMENA NEDJELJA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godina VIII. Broj 23 (388)          1. svibnja 2016. 

 
 

 

 

Psalam 67, 2-3.5-6.8 
 

Neka te slave narodi, Bože, 

 svi narodi neka te slave! 

 

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, 

obasjao nas licem svojim, 

da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, 

svi puci tvoje spasenje! 
 

Nek se vesele i kliču narodi 

jer sudiš pucima pravedno 

i narode vodiš na zemlji. 
 

Neka te slave narodi, Bože, 

svi narodi neka te slave! 

Bog nas blagoslovio! 

Neka ga štuju svi krajevi svjetski! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evanđelje po Ivanu 

Iv 14, 23-29 

  
Duh Sveti  

dozivat će vam 

 u pamet  

sve što vam ja rekoh. 
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 ZAŠTO JE SVIBANJ ODABRAN KAO 

MJESEC U KOJEM ČINIMO POSEBNE 

POBOŽNOSTI PREMA BLAŽENOJ 

DJEVICI? 
 

Svibanj – mjesec obećanja 

Prvi razlog nalazi se u tome što je to vrijeme kada iz zemlje izbije bujno 

zelenilo, svježe lišće i zelena trava, nakon oštre hladnoće i zimskih snjegova, 

i nakon neugodnih prohladnih vremenskih prilika, te nepredvidivih vjetrova i 

kiša ranoga proljeća. Zato što tada na drveću i na vrtnim cvjetovima niču 

svježi pupoljci. Zato što se tada produljuju dani, sunce izlazi rano, a kasnije 

zalazi. Upravo stoga jer su takva radost i veselje izvanjske prirode sasvim 

prikladne pratiteljice naših pobožnosti prema onoj koja je Ruža otajstvena, i 

Kuća zlatna. 

Neki čovjek bi mogao reći: „Istina; no u ovoj klimi katkada imamo tmurni, 

vjetroviti svibanj“ [autor živi u Velikoj Britaniji, op. prev]. To nedvojbeno 

stoji; no ako ništa drugo, možemo barem ustvrditi da je to mjesec obećanja, 

očekivanja i nade. Premda vrijeme može biti loše, ipak je to mjesec koji je 

preteča i glasnik ljeta. Znamo da nam, unatoč svim mogućim neugodama 

toga mjeseca, ipak prije ili kasnije dolazi lijepo vrijeme. „Jer ovo je viđenje“, 

kako kaže prorok [Habakuk] „samo za svoje vrijeme: ispunjenju teži, ne vara; 

ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i neće zakasniti!“ 

Svibanj tada, je mjesec, ako ne ispunjenja, onda barem obećanja; a nije li 

upravo ovo gledište pod kojim sasvim primjereno, promatramo Blaženu 

Djevicu, svetu Mariju, kojoj je ovaj mjesec posvećen? 

Kaže prorok [Izaija], „Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak [u 

mnogim biblijskim prijevodima cvijet, op. prev.] će izbit’ iz njegova 

korijena.“ Tko je taj cvijet, ako ne naš Gospodin? Tko je ta mladica, ili 

predivna peteljka ili stabljika iz koje raste cvijet, ako ne Marija, Majka 

Gospodina našega, Marija, Majka Božja? 

Prorečeno je da će Bog sići na zemlju. Kada je došla punina vremena, kako je 

to bilo najavljeno? Najavio je to anđeo koji je došao Mariji. „Zdravo, milosti 

puna!“, rekao je Gabrijel, „Gospodin s tobom; blažena ti među ženama.“ Ona 

je dakle bila sigurno obećanje dolazećeg Gospodina, i stoga se svibanj 

posebno naziva njezinim mjesecom. 

 

 

 
 

 

 SKUPNA SVETA MISA 
 

   Subota (7. svibnja): 

+ Čajevec Ana, Ivan i Marija                           + Hren Petar, Marija i Jagica 

+ Fulir Stanislav                                               + Mlakar Katarina 

+ Moravec Antun god. Josip i Antun               + Skupnjak Petar god. 

+ Višnjić Stjepan god. i ob. Sačić                    + Skupnjak Milica god. 

+ Hren Ana god. i Lovro                                  + Seketin Josip 

+ Vugrinec Danica i Dragutin                          + Mikulić Dragutin 

+ Vrbanec Božica i Nenad                               + Budeš Tadija 

+ Grabar Mladen i Stanko                                + Fink Nedeljka 

+ Golubić Ivan i Marijan                                  + Novosel Stanislav 

+ Butek Zdenko i Mladen                                 + Šmaguc Petar 

+ Novosel Darko, Osredek Stjepan, Ivan i Marija                                                   

+ Novosel Dražen, god. Stanko i ob. Međimorec 

+ Skupnjak Petar, Drožđek Antonija, Milčevski Marija 

+ Tuđan Ivan i Višnjić Ivan 

+ Kučina Ivan god. Štefica i Dreven Zvonko 

+ Makšan Antun i rodit. Makšan i Hrman 

+ Novosel Josip, ob. Gregurić Franje i Kušen Ignaca 

+ Višnjić Ivan, Petar i Šelek Mirko 

+ Skupnjak Branko i Koren Tomo 

+ Novosel Ludmila, Skupnjak Vesna i Vugrinec Ivan 

+ Skupnjak Marija i Petar i Magić Justika                                                                   

+ Zlatarek Ivanka god. i Ivan 

+ na čast Gospi 

+ na čast sv. Josipu – preporuka 

+ na čast M. Božjoj – zahvala za 50. godina braka 2x 

 

Župna statistika za mjesec travanja 2016. 

Kršteni: Bruno Manojlović (Siniša i Martina r. Mišak), Fran Novosel (Davor i 

Mateja r. Vugrinec), Leo Novak (Alen i Martina r. Mraz), Emily Žaper 

(Krunoslav i Margareta r. Črnila) 

Umrli: Gabrijela Jurašić r. Magić (r. 1938.), Ivan Golubić (r. 1957.), Stjepan 

Novak (R. 1927.), Dragica Govedić r. Vugrinec (r. 1929.), Nedeljka Fink r. 

Škrlec (r. 1953.), Petar Šmaguc (r. 1954.), Stanislav Novosel(R. 1955.) 

Vjenčani: Ivan Hren i Martina Šmic 

 


