
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK - sv. Antun Padovanski – 7.30 + Mišak Antun (S. Vraza 6) 

UTORAK - sv. Rufin – 7.30 + Skupnjak Stjepan (Dravska) i ob. Jagačić 

SRIJEDA - kapelica – 7.30 + Skupnjak Ivan god. Slavica i rod. Skupnjak 

ČETVRTAK - sv. Aurelija – 7.30 + Mikulić Antonija, Matija i Đuro          

PETAT - sv. Inocent – 7.30 + Skupnjak Antun god. (Dravska) 

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

NEDJELJA - 12. NEDJELJA KROZ GODINU 

  7.30 + župna 

  9.30 + Sačić Franjo god. i Katarina 

11.00 + Tuđan Stjepan, Petar i Josipa(ž) god. – Zahvala za kraj šk. godine! 

 

Ministranti - susret u subotu nakon mise u 19.00; 

Dječji zbor - nedjelja u 10.00! 

Župno hodočašće na Trsat biti će 9. srpnja 2016. Cijena po osobi je 120 

kuna. Prijavite se što prije. 
 

Sv. Antun padovanski - 13. lipnja 
 

Spomeni se, sv.Antune, da si uvijek pomagao i 

tješio sve koji su se tebi utjecali u svojim 

potrebama. S vrstim pouzdanjem preporučam se i 

ja tvom moćnom zagovoru kod Boga. Ne odbij 

moje prošnje i svojim posredstvom kod Boga 

isprosi mi - ako je za dobro moje duše – milost za 

koju te molim. Pomozi mi u ovoj mojoj potrebi i 

nevolji! Blagoslovi mene, moj rad, moju obitelj i 

sve moje drage, čuvaj nas od bolesti i pogibelji 

duše i tijela! Sve nas krijepi da u boli i kušnji 

ostanemo čvrsti u vjeri i ustrajni u ljubavi. Amen. 

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

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

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

 

 

 

 

  

11. NEDJELJA KROZ GODINU 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godina VIII. Broj 29 (394)          12. lipnja 2016. 

 

 

 

 

Psalam 32, 1-2.5.7.11 

 

Oprosti mi, Gospodine, krivnju grijeha moga. 

Blažen onaj kome je grijeh otpušten, 

kome je zločin pokriven! 

Blago čovjeku  

kome Gospodin ne ubraja krivnju 

i u čijem duhu nema prijevare! 
 

Grijeh svoj tebi priznah 

i krivnju svoju više ne skrivah. 

Rekoh: »Priznat ću Gospodinu prijestup svoj«, 

i ti si mi krivnju grijeha oprostio. 
 

Utočište ti si moje, 

od tjeskobe ti ćeš me sačuvati, 

okružit me radošću spasenja. 
 

Radujte se Gospodinu i kličite, pravedni, 

kličite svi koji ste srca čestita! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evanđelje po Luki 

Lk 7, 36 – 8, 3 

 

Vjera te tvoja spasila!  
 

 

 

 

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


 SRCE ISUSOVO, S RJEČJU BOŽJOM BITNO 

SJEDINJENO 

Izraz “Srce Isusovo” odmah u pamet doziva Kristovo čovještvo i ISTIČE 

bogatstvo osjećaja, sućut sa slabima; osobitu naklonost prema siromašnima; 

milosrđe prema grešnicima; nježnost prema djeci; odvažnost u otkrivanju 

dvoličnosti, oholosti, nasilja; blagost prema protivnicima; gorljivost za Očevu 

slavu i veselje nad njegovim otajstvenim i brižljivim milosnim naumima. 

U vezi s događajima muke, izraz “Srce Isusovo” podsjeća dalje na Kristovu 

žalost zbog Judine izdaje, na tugu zbog osamljenosti, na tjeskobu pred smrću, 

na sinovsko i poslušno prepuštanje u Očeve ruke. No osobito govori o ljubavi 

koja nezaustavljivo izbija iz njegove nutrine: ljubav bez granica prema Ocu i 

ljubav bez granica prema čovjeku. 

No to Srce, ljudski tako bogato, “sjedinjeno je” – na to nas podsjeća gornji 

zaziv – “s Osobom Božje Riječi”. Isus je utjelovljena Božja Riječ: u njemu je 

jedna osoba – vječna osoba Riječi -, koja opstoji u dvjema naravima, u 

božanskoj i ljudskoj. Isus je jedan, u nerazdjeljivoj zbilji svojega bića, a u isto 

je vrijeme savršen u svojem božanstvu i savršen u svom čovještvu; jednak je 

Ocu s obzirom na božansku narav; jednak je nama s obzirom na ljudsku 

narav; pravi Sin Božji i pravi Sin čovječji. Srce je Isusovo, stoga, od trenutka 

utjelovljenja bilo i uvijek će ostati sjedinjeno s Osobom Božje Riječi. 

Zbog sjedinjenja Srca Isusova s Osobom Božje Riječi možemo reći: u Isusu 

Bog ljubi ljudski, trpi ljudski, raduje se ljudski. I obratno: ljudska ljubav, 

ljudsko trpljenje ljudska slava u Isusu poprimaju božansku jakost i moć. 

Djevica je dan za danom živjela u vjeri uz svojega Sina Isusa: znala je da je 

tijelo njezinoga Sina niknulo iz njezina djevičanskog tijela; no neposredno je 

shvaćala da on, budući “da je Sin Svevišnjega” (Lk 1, 32), nju neizmjerno 

nadilazi: Srce je njezinoga Sina bilo upravo “sjedinjeno s Osobom Riječi”. 

Zato ga je ona ljubila kao svoga Sina i istodobno mu se klanjala kao svom 

Gospodinu i Bogu. Neka ona i nama priušti da iznad svega ljubimo i 

klanjamo se Kristu, Bogu i Čovjeku, “svim srcem svojim, svom dušom 

svojom i svim umom svojim” (usp. Mt 22, 37). Slijedeći na taj način njezin 

primjer, postat ćemo predmet osobite božanske i ljudske ljubavi Srca njezina 

Sina. 

 

Sveti Ivan Pavao II. 

 

 

 
 

 

 SKUPNA SVETA MISA 
 

   Subota (18. lipnja): 

+ Vugrinec Josip i Katarina                            

+ Šantavec Antonija(ž) 

+ Fink Vladimir god. i Nedeljka                    

+ Vitković Ivan god. 

+ Štefanić Paskal i Ljubica                           

+ Hrman Slavica god. 

+ Logožar Marija i Jakob god.                    

+ Mišak Branimir 

+ Hrman Petar i Dejana(ž)                          

+ Mišak Stjepan 

+ Jerešić Pavao, ob. Hrg 

+ ob. Mikulić i Majcen 

+ Jagačić Mijo i Hren Stjepan                                                                                                 

+ Horvat Dražen god. ob. Jagačić i Hrman Dejanu 

+ Horvat Marija, Hrženjak Josip i ob. Janušić 

+ Čvrk Anđela god. Šamarija Milka i ob. Skupnjak 

+ Govedić Nikola i Ivan i Pintarić Biserka 

+ Horvat Rozalija god. i Nikola 

+ Majcen Jelena god. i Stanislav 

+ Skupnjak Matija, Barbara i ob. 

+ Vincek Stjepan i Ludmila 

+ rod. Copak god. i Kečkan Ignac 

+ ob. Vugrinec Tome i Terezije 

+ Novosel Stanislav i roditelji 

+ Duvnjak Perka i roditelji 

+ Marjanović Tadija god. i ob. 

+ Tuđan Vjekoslav i roditelji 

+ Kosec Franjo i Kuharić Marin 

+ Levak Ivan god. i rod. Skupnjak 

+ Novosel Stanko god. i Dražen 

+ ob. Skupnjak, Mišak i Kosec 

+ Biškup Petar, Antonija i Branko 

+ Čvrk Josip i Dragica i ob. Nađfaluš 

+ Kučina Štefica god. Ivan i Dreven Zvonko 

+ Majer Ivan i Slavica                                                                                                   

+ Mišak Stjepan 

+ na čast M. Božjoj - zahvala 

 


