
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 7.30 + Benčić Marijan 

UTORAK – sv. Josip Radnik – 7.30 + Sačić Petar, Agata i Stjepan 

SRIJEDA – 19.00 + Kosec Pavao god. (Branimirova) 

ČETVRTAK – sv. Filip i Jakov – 19.00 + Tuđan Stanislav i ob. Sačić 

PRVI PETAK – sv. Florijan – 19.00 + Mišak Jelka god. i Stjepan 

SUBOTA – 17.00 – skupna sv. misa (proslava 25. god. Vatrogasne zajednice): 
+ Moravec Antun i sinovi; + Skupnjak Florijan i Cecilija i Kuharić Marin; + Fulir 
Stanislav i ob.; + Višnjić Stjepan god. ob. Višnjić Đure i Sačić Bolte; + Gavrić 
Ruža i Niko; + Novko Nada god. Antun i Zlatko; + Marjanović Marko, Jure i 
Ana; + Horvat Stjepan god. Dražen i ob. Skupnjak; + Jagačić Mijo, roditelji i 
braća; + Hren Jagica, Petar i Marija; + Jozić Mato i Jela; + Skupnjak Petar, 
Drožđek Antonija i Milčevski Marija; + Kučina Ivan god. Štefica i Dreven 
Zvonko; + Mlakar Katica i stjepan; + Zlatarek Ivanka i Ivan; + Butek Zdenko i 
Mladen; + Premužić Andrija i Terezija i Vugrinec Ivan; + Mašić Gabrijela(ž); + 
Skupnjak Marija, Petar i Dragutin; + Hrena Ana god. Lovro i Domiter Pavao; + 
Vugrinec Agata i Stjepan; + Budeš Tadija i ob.; + Petrušić Stipo i ob.; + Skupnjak 
Petar god. i Franjica; + Skupnjak Dragutin, Agneza i Josip; + Seketin Josip; + 
Vugrinec Đuro, Jerešić Pavao, Većeslav i roditelji; Tuđan Terezija; + na čast M. 
Božjoj; + na čast sv. Anti 

NEDJELJA – 6. VAZMENA NEDJELJA  
 7.30 – župna 
 9.30 + Lacko Ivan i Terezija 
   11.00 + Skupnjak Petar god. Nikola i Anka i ob. Šaronja 
******************************************************************************* 

Župni vjeronauk: firmanici – srijeda i petak u 18.00, četvrtak u 16.00; 
                        prvopričesnici – četvrtak u 14.30; 
Ministranti – susret u subotu u 10.00; 
Dječji zbor – nedjelja u 10.00! 

Iduće nedjelje kod sv. mise u 11.00 predstavit će nam se ovogodišnji firmanici i njihovi 
kumovi! 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prvo čitanje: Dj 9, 26-31 

Psalam: Ps 22, 26b-28.30-32 

Drugo čitanje: 1Iv 3, 18-24 

Evanđelje: Iv 15, 1-8 
 

Iz Evanđelja po Ivanu (Iv 15, 1-8) 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: 

»Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. 
Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on 
siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda 
donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam 
vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao 
što loza ne može donijeti roda sama od sebe, 
ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete 
u meni. 

Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u 
njemu, tabj donosi mnogo roda. Uistinu, bez 
mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne 
ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. 
Takve onda skupe i bace u oganj te gore.  

Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će 
vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji 
učenici.« 
 
 

Godina X.         Broj 22 (491)    29. travnja 2018. 

5. NEDJELJA PO USKRSU 

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


S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TJEDAN BLAGOSLOVLJEN MOLITVOM 

S pouzdanjem zavapijmo Kristu Gospodinu koji je umro, uskrsnuo i uvijek nas 
zagovara: Kralju Pobjedniče, usliši nas. 
 

Kriste, svjetlo i spase svih naroda,  
-oganj svoga Duha izlij na nas koji tvoje uskrsnuće navješćujemo. 
 

Nek Izrael, Kriste, u tebi spozna svoju nadu  
-a sva se zemlja ispuni spoznajom tvoje slave.  
 

Čuvaj nas u zajedništvu svojih svetih  
-i dopusti nam da s njima jednom otpočinemo od napora svojih.  
 

Ti si nadvladao neprijateljicu smrt,  
-shrvaj u nama svoga neprijatelja da živimo tebi, besmrtnom Pobjedniku. 
 

Kriste Spasitelju, ti, postavši poslušan sve do smrti, uzvišen si zdesna Ocu;  
-daj pripusti našu braću u kraljevstvo slave  svoje.  
 

Oče naš... 
************************************************************************** 
Hodočašća u ovoj godini: 

- Zadnji tjedan u lipnju – nagradno hodočašće za ministrante i male zboraše 

- 9. lipnja – bolesničko hodočašće na M. Bistricu (prijaviti se gđi Dragici Buhinjak) 

- 21. srpnja – hodočašće na Trsat 

- 12. kolovoza – hodočašće na Mariju Bistricu (pješaci 10. kolovoza) 

- 25. – 26. kolovoza – hodočašće u Međugorje 

- 29. rujna – hodočašće u Mariazell 

Ostali važniji događaji kroz godinu: 
- 16. lipnja – Svećeničko ređenje u varaždinskoj katedrali u 10.00 (vlč. Marko 

Domiter) 

- 1. srpnja – proslava sv. Petra (proštenje u Radničkoj) – predvodi fra Ivica Miklenić 

- 12. – 14. srpnja – Trodnevnica uoči Mlade mise (sva tri dana u 19.00) 

- 15. srpnja – Mlada misa vlč. Marka Domitera (u 11.00) 

- 5. kolovoza – glavno župno proštenje – predvodi mladomisnik vlč. Marko Domiter 

- 14. listopada – proslava 10. obljetnice posvete naše crkve 
************************************************************************** 
U utorak počinje mjesec svibanj, a u srijedu svibanjske pobožnosti te će tijekom 
tjedna, svakoga dana, od ponedjeljka do subote biti svibanjske pobožnosti. U 
18:25 zapjevat ćemo Marijo, svibnja Kraljice, a zatim će se moliti krunica.                                              
U 19:00 sati započinje sveta misa. Svojim dolaskom i svojom pobožnošću 
iskažimo zahvalnost našoj nebeskoj Majci na svim primljenim mmilostima! 
 

 Isusov ljubljeni učenik, apostol Ivan u ovim nam uskrsnim nedjeljama 
posebno naglašava i na prvo mjesto stavlja zapovijed ljubavi kao mjerilo i uzor 
vjernosti prema Bogu i prema čovjeku. Potiče nas na djela ljubavi u istini i 
pravednosti. Čuvanjem Božjih zapovijedi, usklađivanjem svojeg života prema 
njima, ostvarujemo onu krsnu milost od Boga darovanu. Ostajemo u Bogu i On 
ostaje u nama po Duhu Svetom.  

 Zanimljivo je kako nas Isus primjerom iz židovske svakodnevice poučava i 
navodi na nužnost jedinstva i međusobnog zajedništva. Ukoliko želimo zdrave i 
obilne plodove svakako trebamo ustrajno, savjesno raditi i pravovremeno djelovati. 
Trebamo slušati Očeve savjete i poticaje koje nam daje po biblijskim tekstovima. 
On je izvor svih naših uspjeha i plodova. On uvijek čini taj prvi korak, spušta se k 
nama kako bismo mi bili u mogućnosti uzdići se k njemu. Zato je iz ljubavi i stvorio 
čovjeka na svoju sliku te ga tom istom ljubavlju vodio kroz povijest spasenja. On 
želi da mi to shvatimo, da smisao našega života postane želja da mu se predamo, 
da ostvarimo zajedništvo s njime već na ovom svijetu.  

 Naša briga za ljude je zapravo naša najveća briga za Boga. Kao što grana na 
stablu ne može živjeti ako u nju ne dolaze sokovi iz stabla, tako ni mi ne možemo 
živjeti bez božanske ljubavi iz koje smo stvoreni i u kojoj možemo rasti. Kršćanin 
nema nikakvih plodova, ako bi ostao suha grana. Neki žive baš kao suhe grane - 
nemaju plodova. Oni se trajno čuvaju, umjesto da se razdaju za druge. Ljude je 
često strah da ih nasljedovanje Isusa Krista ne udalji od ljudi. A Isusov poziv je baš 
obrnut. Što se istinitije nasljeduje Isusa to smo bliže ljudima. Više smo ljudi. Što je 
netko više za Boga više je za ljude. Mi testiramo svoju vjeru kroz svoja djela koja 
činimo za druge. Dok god naša djela prožima ljubav, sigurniji smo da smo na 
Isusovom putu. Samo ljubav donosi istinske plodove, samo ona rađa, samo ona 
usrećuje i daje hrabrost u bilo kakvim životnim situacijama.  

 Nemoguće je ispuniti Isusovo djelo bez posjedovanja njegova duha i ljubavi. 
Interesantno je vidjeti u kroz kršćansku povijest kako je više bilo svađa o pravilnom 
vjerovanju nego li o pravilnom življenju. Isus ipak više stavlja naglasak na život s 
plodovima dobrote. Njegov je život bio njegov nauk, što nam opisuju evanđelja. 
Apostoli su imali svu svoju snagu u životnom nasljedovanu Isusa. Plodovi su 
vidljivi još i danas jer dobrota ne može nestati. 

  Uzmimo si danas kao zadatak preispitati se, provjeriti po „svojim 
pretincima“ kakvih sve plodova ima na našim policama. Još uvijek nije kasno vratiti 
se Ocu! 

 


