
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 7.30 + Levanić Dragutin i Milica 

UTORAK – sv. Benedikt – 7.30 + Mraz Mato i ob. i Rog Josip 

SRIJEDA – kapelica – 7.30 + Buhin Ivan 

ČETVRTAK – 7.30 + Sačić Agata i Petar 

PETAK – 7.30 + Vugrinec Jakup god. i Marija 

             – skupna sv. misa u 19.00 (umjesto subote)!  

SUBOTA – nema sv. mise – hodočašće na Trsat! 

NEDJELJA – 15. NEDJELJA KROZ GODINU 

  7.30 – župna 

  9.30 + Mišak Marija i Josip god. 

11.00 + Skupnjak Marija god. Tomo, Ana i ob. 

 

Dječji zbor - proba u nedjelju u 10.00! 

Župno hodočašće na Trsat 15 srpnja 2017. – Polazak u 4.00 ispred crkve. 

Poslije podne idemo u Crikvenicu… koji se žele kupati ponijeti opremu za 

kupanje!  

Pazi, Oče, ti… 
 

Stara indijanska priča kaže da su jednom kraj vatre sjedili iskusni ratnik i 

njegov mali sin. Novopečeni tata smatrao je kako dječaka već treba podučiti 

životnim mudrostima i svijetu koji ga okružuje. 
 

“Sine, koliko god bio siguran u sebe, uvijek moraš paziti gdje gaziš”, 

započne on priču. 
 

Međutim, sin ga je odmah prekinuo. 
 

“Pazi ti, oče, ja idem tvojim stopama”, jednostavno je rekao dječak. 

 

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

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

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

 

 

 

 

  

14. NEDJELJA KROZ GODINU 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godina IX. Broj 33 (449)            9. srpnja 2017. 

 

Psalam 145, 1-2.8-11.13c-14 

 
 

Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka,  

Bože, kralju moj.  

 

Slavit ću te, o Bože, kralju moj, 

ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka. 

Svaki ću dan tebe slaviti, 

ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka. 

 

Milostiv je i milosrdan Gospodin, 

spor na srdžbu, bogat dobrotom. 

Gospodin je dobar svima, 

milosrdan svim djelima svojim. 

 

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja 

i tvoji sveti nek te blagoslivlju! 

Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, 

neka o sili tvojoj govore. 

 

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim 

i svet u svim svojim djelima. 

Gospodin podupire sve koji posrću 

i pognute on uspravlja. 

 

 

 

 

 

Evanđelje po Mateju 

Mt 11, 25-30 

 

Krotka sam i  

ponizna srca. 

 

 

 

 

 

 

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


VJERA ŽIVOTOM POTVRĐENA - 

- POUČNA PRIČA IZ ŽIVOTA  

SVETOG ANTUNA PUSTINJAKA 

Sveti je Antun Pustinjak doznao da u egipatskoj Aleksandriji živi neki obućar 

koji je svetiji od njega. Željan da se što bolje usavrši u kršćanskom životu, 

odluči potražiti ga i pitati za tajnu njegova uspjeha u svetosti. 

Upita ga: 

„Što sve učiniš da bi bio tako velik na Božjem putu? 

Odgovori mu: 

„Ja sam jedno veliko ništa na Božjem putu: ja sam samo obućar.“ 

„Što radiš još, kako provodiš svoje dane?“ 

„Dijelim ih na tri dijela: osam sati radim, osam molim i osam spavam.“ 

Vjerovao je da su mu dani još veći dobrim djelima, pa ga upita: 

„U čemu je tajna tvoje svetosti? Da nije u siromaštvu?“ Obućar uzvrati: 

„I ovdje jednostavno u novcu koji zaradim imam tri dijela: jedan dio dajem 

siromašnijima od mene, drugi dajem Crkvi, a treći ostaje meni.“ 

Svetac je sve svoje darovao da bi bolje mogao slijediti Krista, pa ga ponovno 

upita: 

„Što još činiš za Gospodina Boga?… Kako u svojoj unutarnjosti doživljavaš 

Boga u ovom gradu grijeha?“ 

U svoj svojoj jednostavnosti odgovori obućar: 

„Ispovijedam ti da mi je veoma loše u ovom gradu, posebno noću kada 

spavam, pa mislim koliki su grešnici oko mene. Često znam i zaplakati. 

Tada najviše i molim: ‘Gospodine, poslušaj me! Ovi grešnici oko mene moja 

su braća. Ne kažnjavaj ih. Kazni mene namjesto njih. Pošalji mene u pakao, 

ali spasi moju braću!’” 

Tada je shvatio svetac da je tajna prave svetosti ona koja nas čini slične 

Nebeskom Ocu, koji daje da sunce sja i nad pravednima i nepravednima. 

Šalje kišu dobrima i zlima i šalje svoga Sina na svijet da spasi grešnike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 SKUPNE SVETE MISE 

  Petak (14. srpnja)  
+ Valent Marija 

+ Cingesar Ivan god. Dragutin i Barica 

+ Mišak Ivanka, Ivan i Skupnjak Danica 

+ Hrman Stjepan, Butek Zdenko, Skupnjak Stjepan i Štefica 

+ Kosec Ana, Franjo i Kuharić Marin 

+ Roško Nikola god. Šmidlehner Marijana(ž) i rod. Skupnjak 

+ Majcen Stjepan  

+ Mikulić Dragutin, roditelji i braća 

+ Tuđan Ana, Mica i Tereza 

+ Novosel Štefica i Josip, Logožar Stjepan i Katica 

+ Kosec Katica      + Tuđan Pavao god. i Justa 

+ na čast Gospi      + na čast sv. Anti 

+ na čast M.B. Škapularskoj – za ozdravljenje 

+ na čast Krvi Kristovoj   + na jednu nakanu 
 

 MOLITVA SVETE MALE TEREZIJE ZA 

SVEĆENIKE 

O Isuse, vječni Veliki Svećeniče, sačuvaj svoje svećenike u svome 

Presvetom Srcu, gdje im nitko ne može nauditi. 

Očuvaj neokaljanim njihove posvećene ruke, koje svakodnevno dodiruju 

Tvoje Sveto Tijelo. 

Očuvaj čistima njihove usne, koje su crvene od Tvoje predragocjene 

Krvi. 

Sačuvaj čisto od svega zemaljskoga njihovo srce, zapečaćeno uzvišenim 

znakom Tvoga slavnoga svećeništva. 

Neka rastu u ljubavi i vjernosti prema Tebi i štiti ih od zaraze ovoga 

svijeta. 

Snagom pretvorbe nad kruhom i vinom, daj im i snagu pretvorbe nad 

srcima. 

Blagoslovi njihov rad bogatim plodovima i podari im krunu vječnoga 

života. 

Amen. 


