
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 7.30 + Novosel Stjepan god. i Ana 

UTORAK – 7.30 + ob. Labaš i Cikač 

SRIJEDA – 7.30 + Hojsak Danijel god. 

ČETVRTAK – 7.30 + Lučić Anto, Anica i Ivka 

PETAK – 7.30 + Kurtek Marija god. Soldat Katarina i ob. Kurtek 
             17.00 – pobožnost Križnog puta! 

SUBOTA – Dan župnog klanjanja! 
  7.30 + Kosec Josip god. Marija i Tomislav god. 
17.00 – skupna sv. misa: 
+ Mišak Stjepan, Katarina i sinovi; + Vugrinec Josip, Skupnjak Josip i ob.; + 
Mikulić Ivan, Katarina, Branimir i Gabrijela; + Domiter Ivica; + Vincek 
Anastazija god.; + Moravec Antun god. i sinovi; + Kečkan Ignac god. i ob.; + 
Mišak Antun, Kosec Mijo, Josip i Marija; + Skupnjak Josip i Stjepan i Levak Ivan; 
+ Funtek Franjica god.; + Kobal August god.; + Talan Katica, Magić Pavao i 
roditelji; + Skupnjak Josip; + Mlakar Katarina god. i Ćiril; + Mlakar Vladimir god. 
; + Mišak Stjepan god. Katarina, Petar i Antun; + Tuđan Stjepan, Josipa i Franjo; 
+ Vitković Zvonko god. Boris i rod. Božić; + Skupnjak Nikola i Rozalija god.; + 
Makšan Antun, Marija i ob. Nađ; + Tuđan Ivica i Mijo god.; + Kobal Đuro god. 
Marija i ob. Sačić; + Copak Josip, Tuđan Petar i Štefica god.; + Mlakar Stanislav; 
+ Roško Josip, Novosel Stanislav i ob.; + Roško Stjepan i Elizabeta; + Mišak 
Pepica, Štefica, Dragica i Zlatek; + Mikulić Mirica; + Magić Marija god. i Stjepan 

NEDJELJA – 5. KORIZMENA 
 7.30 – župna 
 9.30 + Kajgo Mande 
   11.00 + Mikulić Ćiril i ob. Novosel Luke 

 15.00 – pobožnost Križnog puta! 
************************************************************************* 
Župni vjeronauk: firmanici i prvopričesnici nemaju župnog vjeronauka nego svi 
dolaze na svetu misu u subotu u 17.00 (Župno klanjanje). 
Ministranti – susret u subotu u 10.00; 
Dječji zbor – nedjelja u 10.00! 

 

 

Urednici: Marko Domiter, Tin Jurak; Odgovara: Josip Hadrović, žpk. 
ožujak, 2018. Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prvo čitanje: 2Ljet 36, 14-16.19-23 

Psalam: Ps 137, 1-8 

Drugo čitanje: Ef 2, 4-10 

Evanđelje: Iv 3,14-21 
 

Iz Evanđelja po Ivanu (Iv 3, 14-21) 
 

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što je 
Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti 
podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu 
ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet 
te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji 
u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život 
vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi 
svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko 
vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već 
je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga 
Sina Božjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na 
svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer 
djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi 
svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju 
djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti 

nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.« 
 

 

Godina X.         Broj 15 (484)    11. ožujka 2018. 

4. KORIZMENA NEDJELJA 

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


S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽUPNO KLANJANJE - SUBOTA, 17.03.2018. 

Započinje svetom misom u 7.30 nakon koje će biti izložen 

Presveti oltarski sakramenat. (Sv. misu će predvoditi p. Branimir 

Kosec). Lijepo molim da tijekom dana nastojite dolaziti u crkvu 

i pokloniti se Isusu u Presvetom oltarskom sakramentu. 

Klanjanje ćemo završiti svečanom sv. misom u 17.00 koju će 

predvoditi vlč. Ivica Cujzek, prefekt u Bogoslovnom sjemeništu 

u Zagrebu. 

Taj dan će biti i velika korizmena ispovijed za djecu i odrasle u 

našoj župi. Započinje u 15.30 sati. Iskoristimo tu priliku i 

pripremimo se za naš najveći kršćanski blagdan Uskrs! 
********************************************************************************* 

 

VJERONAUČNA OLIMPIJADA 

U petak, 9. ožujka 2018. godine održano je Međužupanijsko 

(Biskupijsko) natjecanje iz vjeronauka na temu „Kršćani na putu 

dijaloga“.  Čast da bude domaćin tom natjecanju ove je godine 

dobila naša Osnovna škola Trnovec.  Sudjelovalo je deset najboljih 

ekipa Varaždinske biskupije s područja triju županija (Varaždinske, 

Međimurske i Koprivničko-Križevačke).  Ekipa naše Osnovne 

škole u kojoj su bili učenici: Karlo Hrupek, 5.a, Emanuel 

Balentović 7.b, Dinko Pokos 8.c i Julija Tomiša 8.c, pod 

vodstvom svoje mentorice vjeroučiteljice Ljiljane Mišak odnijela 

je pobjedu osvojivši 1. mjesto i plasirala se već treću godinu za 

redom na Državno natjecanje gdje će predstavljati našu čitavu 

Varaždinsku biskupiju! Državno natjecanje će se ove godine 

održati u Poreču od 18. do 20. travnja. Od srca im čestitamo i 

želimo puno uspjeha i Božjega blagoslova na državnom natjecanju! 

 
 
 

 Budući da se nalazimo otprilike na polovici korizme za očekivati je da nam se u 
liturgijskim čitanjima postavljaju određena pitanja u smislu provjere naše dosljednosti u 
provođenju donešenih odluka i nastojanjima prihvaćanja i vršenja volje Božje u svojem 
životu.  

 U prvom čitanju Ljetopisa svjedočimo nevjeri i pokvarenosti Izraelaca koje su se 
godinama uvukle u narod. Početna vjernost Bogu učinila ih je uspješnima i neovisnima od 
susjednih naroda. U svojoj su oholosti zaboravili da im Bog treba biti na prvom mjestu pa 
su izgubili svoju slobodu u svakom smislu. Ni tada ih Bog ne ostavlja u toj bijedi i beznađu. 
Oslobađa ih i od fizičkog i od duhovnog ropstva. Činjenica je da Izraelci u svojoj svijesti 
neprestano imaju sigurnost kako je Bog njihov spasitelj pa se možemo s pravom pitati kako 
to da u Isusu nisu prepoznali tog obećanog Mesiju. Nismo u poziciji optuživati ih i 
prebacivati im jer svojim postupcima često zanemarujemo ili čak odbacujemo tu činjenicu, 
a na raspolaganju imamo bogatu tradiciju i Objavu proživljenu od mnogih duhovnih 
velikana tijekom stoljeća iza nas.  

 Sveti Pavao hrabri Efežane, kao i sve vjernike do danas, da Bog spašava sve one koji 
svojim životom, svojim djelima prihvaćaju i svjedoče njegovog Sina kao osloboditelja, kao 
onoga koji svakom čovjeku donosi Boga, pravu slobodu koja se ostvaruje u odgovornosti 
za sve što čini. Pavao naglašava Božje milosrđe prema čovjeku jer upravo iz njega izvire 
Božja milost i Kristovo darivanje za čovjeka po žrtvi na križu. Po Kristovim zaslugama mi 
već sada čineći dobra djela, uzajamno se ljubeći, praštajući jedni drugima, imamo udjela u 
uskrsnoj slavi i radosti.  

 U poučnom dijalogu Isusa i Nikodema, koji nam opisuje evanđelist Ivan, možemo 
prepoznati model razgovora sa svim onima koji traže Boga, kojima nije do kraja jasan 
smisao Kristove žrtve na križu, koji se pripremaju za potpuno pristupanje zajednici vjernika 
po sakramentima kršćanske inicijacije. Nije lako prihvatiti i živjeti činjenicu žrtve i života 
za druge. Isus je znao da tu objavu Očeve ljubavi prema čovjeku u svrhu spasenja i 
njegovog predanja mora ostvariti jer zato je bio poslan na zemlju, da ni jedan koji u njega 
vjeruje ne propadne nego da ima život vječni. Kako je oboljelim Izraelcima pogled na 
uzdignutu zmiju na stup bio spasonosan, tako je i nama zajedništvo s raspetim i uskrslim 
Kristom spasonosno, a ono se očituje u slavljenju euharistije i dobrim djelima. Trebamo 
biti oprezni u zaključivanju pa da se ne zavedemo kako je lako spasiti se. Svakodnevno se 
u ovom „hodu pustinjom“ susrećemo s raznim napastima, zlima, s tamom, koje nas 
vrebaju poput zmija ljutica. Grijeh koji činimo odvaja nas i udaljuje od Boga i čovjeka. 
Veličina čovjeka je da se podigne nakon pada jer upravo po Kristovim zaslugama i žrtvi na 
križu dolazi nam svjetlost na obzor života te imamo priliku izmirenja s Bogom i čovjekom. 
Samo Krist na križu čovjeku može vratiti slobodu izgubljenu grijehom, svjetlost koja će 
obasjati njegov ovozemni hod prema vječnosti. 

  I ove smo korizme pozvani biti znakom nade svojim bližnjima. Nemojmo se bojati 
pustinje, kušnji, opasnosti i izazova. Prigrlimo Kristov križ, dozvolimo Bogu nek nas vodi 
kroz život jer samo tako nam je doći u obećanu zemlju, u nebo! 

 


