
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 19.00 + Kuharić Marin, Kosec Franjo i rod. Skupnjak 

UTORAK – 19.00  + Mišak Antun (Ludbreška) 

SRIJEDA – 19.00 + na čast Kraljici svibnja, L. Mandiću i MB Trsatskoj 

ČETVRTAK – 19.00 + Skupnjak Dragutin i Stjepan 

PET. – L. B. Mandić – 19.00 + Skupnjak Stjepan god. Florijan i Magdalena 

SUBOTA – skupna sv. misa u 19.00! 

NEDJELJA – 5. VAZMENA NEDJELJA  

  7.30 + Skupnjak Slavica god. Ivan i ob. Lacko 

  9.30 + Skupnjak Petar god. Nikola i Anka 

11.00 – župna – podjela sakramenta sv. Potvrde 

 

Župni vjeronauk: prvopričesnici i firmanici po dogovoru! 

Ministranti - susret u subotu u 10.00; 

Dječji zbor - proba u nedjelju u 10.00! 
 

U ponedjeljak u 18.00 susret firmanika i djelitelja sv. Potvrde!                               

U subotu (13.5.) u 15.00 ispovijed za firmanike, kumove i roditelje! 

 

Bolesničko hodočašće na Mariju Bistricu će biti 3. lipnja 2017. Svi koji žele 

ići neka se prijave gđi. Dragici Buhinjak. Cijena karte po osobi – 50 kn. 

 

Molitva za svećenička zvanja 

Oče, 

u svom planu spasenja priskrbljuješ pastire Svome narodu. 

Ispuni svoju Crkvu duhom hrabrosti i ljubavi. 

Odgoji svećenike dostojne tvojih oltara, 

kao gorljive ali blage sluge evanđelja. 

Amen. 
 

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

svibanj, 2017. Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr 

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

 

 

 

 

  

4. NEDJELJA PO USKRSU 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godina IX. Broj 24 (440)          7. svibnja 2017. 

Psalam 23, 1-6 

 
Gospodin je pastir moj: 

 ni u čem ja ne oskudijevam! 
 

Gospodin je pastir moj: 

ni u čem ja ne oskudijevam; 

na poljanama zelenim 

on mi daje odmora. 

Na vrutke me tihane vodi 

i krijepi dušu moju. 

 

Stazama pravim on me upravlja 

radi imena svojega. 

Pa da mi je i dolinom smrti proći, 

zla se ne bojim jer si ti sa mnom. 

Tvoj štap i palica tvoja 

utjeha su meni. 

 

Trpezu preda mnom prostireš 

na oči dušmanima mojim. 

Uljem mi glavu mažeš, 

čaša se moja prelijeva. 

 

Dobrota i milost pratit će mene 

sve dane života moga. 

U Gospodnjem ću domu prebivati 

kroz dane mnoge. 

 

 

 

 

 

Evanđelje po Ivanu 

Iv 10, 1-10 

 

Ja sam vrata ovcama. 

 

 

 

 

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


DJEVICE PREMUDRA! 

- VELIKI PRIMJER KONTEMPLATIVNOG I 

PRAKTIČNOG ŽIVLJENJA VJERE 

Marija je „Virgo prudentissima“, Djevica premudra. 

Na prvi se mah ne može činiti da je krepost mudrosti povezana s 

kušnjama i patnjama Gospina života; ipak, postoji gledište s kojega se 

trebamo prisjetiti njene mudrosti u ovim iskušenjima. Moramo se sjetiti 

da ona nije samo veliki primjer kontemplativnog života, već i 

praktičnog. Da bolje pojasnimo, praktični život je istovremeno i život 

pokore i mudrosti. Marija je jednako toliko ispunjena vanjskim radom i 

teškim služenjem kao i bilo koja današnja sestra milosrdnica. 

Naravno, njene su dužnosti varirale prema dobima njena života: kao 

mlade djevojke, supruge, majke i udovice: no, ipak je njen život bio 

ispunjen dužnostima iz dana u dan, iz sata u sat. Kao stranac u Egiptu 

imala je svoje dužnosti prema jadnim poganima među kojima je živjela. 

Kao stanovnik Nazareta imala je svoje dužnosti prema svojim rođacima 

i susjedima. Iako se o njima nije pisalo, imala je svoje dužnosti tijekom 

onih godina u kojima je naš Gospodin propovijedao i naviještao svoje 

Kraljevstvo. 

Nakon što je napustio ovu zemlju, imala je svoje dužnosti prema 

apostolima, a posebno prema evanđelistima. Imala je dužnosti prema 

mučenicima i ispovjednicima u zatvoru; prema bolesnima, neukima i 

siromašnima. Potom je morala sa sv. Ivanom ići u drugu, pogansku 

zemlju, gdje je umrla blaženom smrću. No, prije ove smrti, koliko li je 

morala patiti tijekom života među idolopokloničkim žiteljima! Bez 

sumnje su anđeli štitili njene oči od najgorih zlodjela koja su se tamo 

činila. Ipak, i ovdje je imala mnogo dužnosti – te je zauzvrat imala 

mnogo zasluga. Sva njena djela bila su savršena, sva su bila najbolje 

moguće učinjena. 

Uvijek biti budan, na oprezu, pun žara, moći djelovati ne samo bez 

grijeha već i na najbolji mogući način, u raznolikim svakodnevnim 

okolnostima, to sve obilježava život neumorne brižljivosti. No, za 

ovakav je život mudrost najznačajnija vrlina. Stoga je zbog boli i patnje 

njenog zemaljskog hodočašća možemo zazivati Virgo prudentissima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 SKUPNA SVETA MISA 
 

   Subota (13. svibnja): 

+ Rihtar Slavko, Behin Dragica i Stjepan                     + Videc Marija i ob. 

+ ob. Vugrinec i Vizinger                                              + Vugrinec Katarina 

+ Skupnjak Ivan (Ludbreška)                                        + Cvitić Mato 

+ Kosec Stjepan god.                                                     + Papec Zdravko 

+ Logožar Stjepan i Katica god. 

+ Sačić Agata, Petar i Stjepan 

+ Mikac Mirko, Ivan i Huđek Mara 

+ Skupnjak Milica god. 

+ Jerešić Pavao, ob. Ivanušec, Težački i Petrić 

+ Skupnjak Verona i Milan i Badanjek Milan 

+ Hrman Petar i roditelji i ob. Vugrinec 

+ Mikulić Dragutin, roditelji i braća                                                                         

+ Mišak Antun (Ludbreška)                                                                                         

+ Zlatarek Ivan i Ivanka                                                                                                        

+ Borovec Vladimir god.                                                                                              

+ Mišak Marija, Justa i Valent 

+ na čast M. Božjoj – zahvala + na čast M. Božjoj – za obitelj 

+ na čast M. Božjoj   + na čast Gospi 

+ za obitelj      + na čast Gospi – zahvala 

+ Gospi od brze pomoći   + na čast M. Božjoj - zahvala 
 

 

            MARIJI U SVIBNJU 

 

O, zdravo svibnja Kraljice, ti Majko Krista Boga, 

o, primi smjerno molbe glas i pozdrav srca moga. 

Kristalna sveta posudo božanskog divnog sjaja, 

Duh Sveti gdje je spremio najljepši dio raja. 

O, moćna neba Kraljice ti milosti sva puna, 

o, spasi bijedne ljude, čuj vapaj milijuna. 

Zdravo Marijo! - Tisuću svijeća 

u suznoj doli Tebi, gle, sjaje, 

a topli žar srdaca naših, 

tihano Tebi hvalospjev daje... 

 

 

 


