
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 7.30 + na čast Srcu Isusovu - zahvala 

UTORAK - sv. Ćiril i Metod – 7.30 + Peić Mato, Delfa i Jozo  

SRIJEDA - kapelica – 7.30 + Novosel Stjepan i Ana 

ČETVRTAK – 7.30 + na čast M. Božjoj - zahvala 

PETAK – 7.30 + ob. Meštrić, ob. Mišak i ob. Andrije Rabuzin    

    19.00 - skupna sv. misa (umjesto subote)! 

SUBOTA - nema sv. mise - hodočašće na Trsat! 

NEDJELJA - 15. NEDJELJA KROZ GODINU  

  7.30 + župna 

  9.30 +Mlakar Milena 

11.00 + Levatić Elvira i Miljenko 

 

Dječji zbor - nedjelja u 10.00! 
 

Župno hodočašće na Trsat - 9. srpnja 2016. Polazak u 4.00 ispred crkve. 

Poslije podne idemo u Crikvenicu. Još ima nekoliko slobodnih mjesta. 
 

Duša kao more 

Neki se čovjek stalno osjećao pritisnut tegobama svagdašnjeg života, pa se 

potužio duhovnom učitelju: 

- Ne mogu više! Život mi je postao nepodnošljiv! 

Učitelj je uzeo malo pepela među prste i usuo ga u čašu vode. Dok se pepeo 

miješao s vodom reče: 

- Ovo su tvoje tegobe. Voda je upila pepeo i potamnila. 

Učitelj je ponovo uzeo istu mjeru pepela i sasuo ga u more. More nije 

potamnilo, štoviše, pepeo gotovo da nije ostavio nikakvog traga. 

- Vidiš li? - upitao je učitelj svog začuđenog učenika - svakog dana moraš 

odlučiti hoćeš li biti kao čaša vode ili kao more. 

 

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

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

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

 

 

 

 

  

14. NEDJELJA KROZ GODINU 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godina VIII. Broj 32 (397)          3. srpnja 2016. 

 

 

Psalam 66, 1-3a.4-7a.16.20 

 
Kliči Bogu, sva zemljo! 

 

Kliči Bogu, sva zemljo, 

opjevaj slavu imena njegova, 

podaj mu hvalu dostojnu. 

Recite Bogu:  

»Kako su potresna djela tvoja!« 
 

»Sva zemlja nek ti se klanja i nek ti pjeva, 

neka pjeva tvom imenu!« 

Dođite i gledajte djela Božja: 

čuda učini među sinovima ljudskim. 
 

On pretvori more u zemlju suhu 

te rijeku pregaziše. 

Stoga se njemu radujmo! 

Dovijeka vlada jakošću svojom! 
 

Dođite, počujte, svi koji se Boga bojite, 

pripovjedit ću što učini duši mojoj! 

Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi, 

naklonosti ne odvrati od mene! 
 

 

 

 

 

 

Evanđelje po Luki 

Lk 10, 1-12.17-20 

 

Počinut će  

na njemu  

mir vaš. 
 

 

 

 

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


 GOSPODIN NAS UVIJEK ČEKA 

I VRAĆA K SEBI! 

Na vratima jedne crkve osvanuo je plakat s tekstom:  

„Da bismo svima udovoljili, sljedeće nedjelje organiziramo pohod svetoj misi 

za koji neće biti isprika. 

U sakristiji će biti namješteni kreveti za sve one koji kažu: 'Nedjelja je jedini 

dan kad se mogu naspavati.' 

Naručeni su udobni naslonjači za sve koji se tuže da su crkvene klupe tvrde i 

neudobne. Osigurali smo kapi za oči onima koji će doći izmučeni gledanjem 

televizije u sitne sate. 

Na ulazu će se dijeliti metalni šljemovi onima koji misle da će im, kad dođu u 

crkvu, pasti krov na glavu. Topli pokrivači dijelit će se onima koji kažu da je 

crkva hladna, a ventilatori onima kojima je u crkvi prevruće. 

Onima koji govore da u crkvu idu oni koji su izvan crkve najgori ljudi, bit će 

dostupan popis s rubrikama za označavanje. 

Rodbina i prijatelji stizat će u pomoć gospođama koje ne mogu u isto vrijeme 

biti u crkvi i spremati objed. 

Nevoljnima da daju milostinju dijelit će se kartoni s natpisom: 'Već sam dao 

milostinju'. 

U jednoj od crkvenih lađa postavit će se nasadi cvijeća i stabala za one koji 

Boga traže samo u prirodi. 

Liječnici i medicinske sestre brinut će se za one koji se uvijek upravo i samo 

nedjeljom razbole. Onima koji ne čuju propovijedi, dijelit će se slušni aparati, 

a onima koji ne podnose buku, dijelit će se čepovi za uši.  

Crkva će biti ukrašena božićnim zvjezdicama i vazmenim ljiljanima za one 

koji je uvijek posjećuju samo na ta dva blagdana.“ 

Čini se kao da su nedjeljne mise u današnje vrijeme postale nekom vrstom 

prisilnog rada. Bog nam daruje vječnost, a mi mu nevoljko posvećujemo koji 

trenutak.  

Unatoč iskrivljenoj slici Crkve koja se provlači kroz naše društvo u 

posljednje vrijeme, mi ovdje okupljeni znamo pravu istinu: Naš Bog je živ i 

Crkva, kao zajednica Njegovih vjernika će opstati unatoč svemu. Zato 

iskoristimo milosti koje nam daje sveta misa i nemojmo biti u onoj skupini 

vjernika koja pronalazi razne isprike da bi izbjegla tjedni susret sa živim 

Bogom i braćom vjernicima. Pred nama je ljeto i odmor, no nemojmo 

zaboraviti na našeg Gospodina koji nas čeka i uvijek iznova vraća k sebi. 

 
 

 

 SKUPNE SVETE MISE 
 

   Petak (8. srpnja u 19.00): 

+ Jagačić Petar i Mijo i Vrbanić Marijan 

+ Špoljarić Franjo god. i ob. Lončar 

+ Kušen Pavao god. 

+ Jerešić Terezija, Ćiril i Mišak Marija 

+ Cingesar Ivan, Dragutin i Barica 

+ Nađ Anica i roditelji 

+ ob. Perak i Jakovljević 

+ Mišak Stjepan god. ob. Mišak i Skupnjak 

+ Hrman Stjepan 

+ Pepelko Barica god. ob. Skupnjak i Pepelko 

+ Tuđan Josip god. Lucija i Vid 

+ Vuković Katarina 

+ Golubić Ivan i Marijan i Marcaš Josip god. 

+ Mišak Ivan god. ob. Kaniški i Lukinec Danica 

+ Višnjić Anđela, Tihomir i ob. Mišak 

+ Magdalenić Nenad 

+ Županić Marijan                                                                                                      

+ Skupnjak Stjepan i Štefica 

+ na čast sv. Anti 2x  + za duše u Čistilištu 

Župna statistika za mjesec lipanj 2016. 

Kršteni: 

Fran Ploh ( Mario i Lidija r. Ivančan), Timon Korpar (Denis i Ida r. Kučina), 

Simon Špiranec (Sandro i Kristina r. Šantavec), Ana Komes (Siniša i Snježana 

r. Zuber), Niko Hajec (Marinko i Ksenija r. Sačić). 

Umrli: 

Stjepan Mišak (r. 1937.), Stjepan Hrman (r. 1940.), Danica Tuđan r. Tuđan (r. 

1935.), Anđela Mišak r. Vincek (r. 1936.), Katarina Vuković r. Glavica (r. 

1947.), Nenad Magdalenić (r. 1974.), Marijan Županić (r. 1949.). 

Vjenčani: 

Tomislav Novosel i Petra Kazotti, Luka Šipoš i Ena Majcen, Marinko Hajec i 

Ksenija Sačić. 

__________________________________________________________ 

Župna knjižnica: Kroz mjesece srpanj i kolovoz Župna knjižnica radi 

svakog radnog dana od 9.00 do 11.00 (od ponedjeljka do petka). 
 

 


