
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 19.00 + Osredek Antun god. Štefanija i Maristela 

UTORAK – 19.00 – Sekić Stipo god. Niko i Manda 

SRIJEDA – 19.00 + Tuđan Ivan, Marija, Stanislav i Pavao 

ČETVRTAK – 19.00 + slobodna 

PETAK – 19.00 + Lacko Franciska, Agata, sestre i roditelji 

SUBOTA – skupna sv. misa u 19.00! 

NEDJELJA – 6. VAZMENA NEDJELJA  

  7.30 + Hrman Ivan i Jelica 

10.00 + Levatić Miljenko i Elvira god. – Prva sv. Pričest! 

 

Župni vjeronauk: prvopričesnici po dogovoru! 

Ministranti - susret u subotu u 10.00; 

Dječji zbor - proba u nedjelju u 9.00! 

Ispovijed za prvopričesnike i roditelje u subotu u 16.00! 

 MOLITVA KRIZMANIKA 

Dragi Bože, u kršćanskoj zajednici pripremali 

smo se za sakrament potvrde. Krizmatelj će 

pomazati naše čelo svetim uljem. Naš kum će nam 

staviti desnicu na rame. Primit ćemo pečat Dara 

Duha Svetoga te postati zreli kršćani. Želimo 

ispovijedati vjeru koju su nam predali Sveti Oci i 

tako biti svjedoci evanđelja Kristova. Hvala ti, 

Gospodine, na daru sakramenta svete potvrde. 

Prati nas i nadalje svojim blagoslovom: da 

ojačamo u vjeri i svetošću budemo Crkvi na 

radost a djelom i ljubavlju promičemo u svijetu 

njezin napredak.   
 

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 

 

 

 

 

  

5. NEDJELJA PO USKRSU 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godina IX. Broj 25 (441)        14. svibnja 2017. 

 

 

Psalam 33, 1-2.4-5.18-19 

 
Neka dobrota tvoja, Gospodine,  

bude nad nama, 

 kao što se u tebe uzdamo! 
 

Pravednici, Gospodinu kličite! 

Hvaliti ga pristoji se čestitima. 

Slavite Gospodina na harfi, 

na liri od deset žica veličajte njega! 

 

Jer prava je riječ Gospodnja 

i vjernost su sva djela njegova. 

On ljubi pravdu i pravo: 

puna je zemlja dobrote Gospodnje. 

 

Evo, oko je Gospodnje 

 nad onima koji ga se boje, 

nad onima koji se uzdaju u milost njegovu: 

da im od smrti život spasi, 

da ih hrani u danima gladi. 

 

 

 

 

 

Evanđelje po Ivanu 

Iv 14, 1-12 

 

Ja sam put  

i istina i život. 

 

 

 

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


DJEVICE VJERNA! 

- UVRIJEDITI NJU ZNAČI BITI  

NEVJERAN NJEMU 

Marija je “Virgo Fidelis”, Djevica vjerna. 

To je jedan od naziva Blažene Djevice, koji joj pripada od vremena njena 

uznesenja i slavnog okrunjenja zdesne svoga Sina. Zašto joj pripada ovaj 

naziv, promotrit ćemo kroz nekoliko odlomaka u Svetom pismu gdje se 

govori o vjernosti. 

Riječ «vjernost» znači odanost nadređenome ili dosljednost u izvršavanju 

obaveze. Također, ona se primjenjuje i na samoga Svemogućeg Boga koji 

je, u svojoj velikoj ljubavi prema nama, odlučio ograničiti vlastitu moć 

svojom riječju obećanja i svojim savezom s Njegovim stvorenjima. Dao je 

riječ, da će nas, ako ostanemo s Njim i stavimo se u Njegove ruke, voditi 

kroz sve kušnje i napasti, te nas dovesti sigurno u nebo. Kako bi nas 

ohrabrio i nadahnuo, na raznim mjestima u Svetom pismu podsjeća nas da 

je On Bog vjeran, vjeran Stvoritelj. 

I tako, njegovi pravi sveci i službenici imaju poseban naziv: «vjernici», 

vjerni Njemu kao što je on vjeran njima; poslušni Njegovoj volji, revni u 

širenju Njegove slave, pažljivo čuvajući svete interese koje je postavio za 

njihovo očuvanje. Tako je Abraham nazvan vjernikom, Mojsije je izjavio 

svoju vjernost u svoj kući svojoj; David se tako naziva čovjekom po 

Božjem srcu; sv. Pavao uzdaje hvalu jer «Bog vjeran ostaje»; i u 

posljednji dan Bog će reći onima koji su dobro iskoristili svoje talente: 

«Valjaš, slugo dobri i vjerni.» 

Marija je, štoviše, na poseban način vjerna svom Gospodinu i Sinu. Neka 

nitko ni na trenutak ne pomisli da ona nije iznimno revna za Njegovu 

slavu, ili, kako bi oni koji nisu katolici rekli da je to fantazija, jer uvrijediti 

Nju znači biti nevjeran Njemu. Njeni odani sluge su još više odani Njemu. 

I, iako ona cijeni svoje prijatelje, onoga koji štuje radije nju negoli Njega 

ne bi smatrala prijateljem već izdajicom. Kao što On revnuje za njezinu 

čast, tako i ona revnuje za Njegovu. On je izvor milosti, a svi njezini 

darovi dolaze od dobrote Njegove. O Marijo, nauči nas klanjati se tvome 

sinu kao Jedinom Stvoritelju, i biti bogobojazni kao oni koji su Mu vrlo 

omiljela stvorenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 SKUPNA SVETA MISA 
 

   Subota (20. svibnja): 

+ Sačić Ivan, Marija, Bartol i Anđela 

+ Barbir Jelena god. i Đuro i Biškup Ana 

+ Sekačić Aleksa, Stanko i Ivka 

+ Kušen Antonija god. i Cingesar Ivan 

+ Vuković Milica i ob. i Hrman Franciska i ob. 

+ Roško Ivan god. i roditelji 

+ Žmuk Josip i Terezija 

+ rod. Jagačić i braća, rod. Magić i ob. 

+ Skupnjak Josip 

+ Tuđan Stjepan 

+ ob. Lučić 

+ Mišak Ana 

+ Medved Stjepan god. Sabol Petar i ob. Horvat 

+ Mišak Antun (Ludbreška) i Trstenjak Ivan 

+ Mišak Antun i Jelena 

+ Novosel Ivan, Stanislav i Marija 

+ Žganec Maja i Barlović Melani 

+ Mikulić Petar god. i Stjepan 

+ Vugrinec Agata 

+ Horvat Stjepan + Rogina Božica 

+ na čast Srcu Isusovu i Marijinu 

+ na čast Predragocjene Krvi Kristove 

+ na čast M. Božjoj - zahvala 

 MOLITVA ZA JEDINSTVO KRŠČĆANA 
 

Gospodine Isuse Kriste, klanjamo ti se i blagoslivljamo te jer si svojim svetim 

križem otkupio svijet. Neka tvoja sveta Krv siđe na nas, na djecu našu, na sve 

ljude gdje god oni živjeli i što god radili. Neka tvoja sveta Krv siđe na tvoj 

izabrani narod i na sva stvorenja koja uzdišu za slobodom. Neka tvoja sveta 

Krv, o Gospodine, umnoži naše povjerenje u tebe i u braću ljude! Sve nas 

ujedini sa sobom i međusobno u jednu veliku zajednicu vjere i ljubavi, 

zajednicu tvoga Presvetoga Srca koja će služiti Bogu na čast i za dolazak tvoga 

kraljevstva, zajednicu svih svetih i anđela koja će biti na spasenje duše i tijela i 

svega onoga što jesmo i što imamo u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. I neka 

se uvijek vrši Očeva volja da sve bude kako na nebu tako i na zemlji.  

Amen. 

 

 


