
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PON.  SV. MATIJA AP. – 19.00 + Skupnjak Slavica god. Ivan i ob. Lacko 

UTORAK – 19.00 + Sekić Stipo god. Niko i Manda 

SRIJEDA – 19.00 + Dubovečak Ivan, Vincek Slavko i Katica 

ČETVRTAK – 19.00 + ob. Tuđan Ivana         

PETAK – 19.00 + Levatić Miljenko god. i Elvira 

SUBOTA – 19.00 – skupna sv. misa: 
+ Lacko Franciska, Agata, sestre i roditelji; + Jerešić Pavao, ob. Ivanušec, 
Težački i Petrić; + Mišak Valent, Justa, Ivan i Marija; + ob. Lacko Bolte i Dore; 
+ Barbir Jelena god. Đuro i ob. i Biškup Ana; + Skupnjak Ivan god. 
(Ludbreška); + Šimunović Pejo i roditelji; + Djak Ana i Stipo; + Kušen 
Antonija god. i Cingesar Ivan; + Višnjić Vjekoslav i ob. Šmaguc; + Vuković 
Ivkica; + Skupnjak Milica god.; + Novosel Ivan, Marija i Stanislav; + ob. 
Komes, Vincek Marija i Vladimir; + Mišak Antun i Jelena; + Hrman Stanko; 
+ Mikulić Mirica, Ćiril i Novosel Ivan; + Marčec Augustin, roditelji i braća; + 
Medved Stjepan god. ob. Horvatek i Horvat; + Vincek Danica; + Mikulić 
Dragutin, roditelji Mikulić i Vlahović; + Novosel Josip i Gregorić Mirko; + 
Skupnjak Stjepan; + Kraus Štefanija i Tomo i Vusić Vera; + na čast M. Božjoj; 
+ na čast sv. Anti; + na čast Gospi 2x; + na čast sv. Anti – za zdravlje 

NEDJELJA – DUHOVI – NEDJELJA PEDESETNICE 
 7.30 + Mišak Ivica, ob. Kosec i Mišak 
   10.00 + župna – Prva sveta Pričest 
************************************************************************* 
 
Župni vjeronauk – za prvopričesnike po dogovoru! 
Ministranti – susret u subotu u 17.00! 
Dječji zbor – nedjelja u 9.30! 
Ispovijed za prvopričesnike, roditelje i kumove – subota u 16.00! 
Bolesničko hodočašće na Mariju Bistricu je 9. lipnja 2018. Prijaviti se 
gospođi Dragici Buhinjak. Cijena po osobi je 50 kuna. 
    

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prvo čitanje: Dj 1, 15-17.20a.20c-26 

Psalam: Ps 103, 1-2.11-12.19-20ab 

Drugo čitanje: 1Iv 4, 11-16 

Evanđelje: Iv 17, 11b-19 
 

Iz Evanđelja po Ivanu (Iv 17, 11b-19) 

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: 
»Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi 
dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s 
njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si 
mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade 
osim sina propasti, da se Pismo ispuni. A sada k 
tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu 
moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, 
a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja 
nisam od svijeta. 
Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih 
očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja 
nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ 
istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja 
poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog 
sebe da i oni budu posvećeni u istini.« 

 
 
 
 
 

Godina X.         Broj 24 (493)    13. svibnja 2018. 

7. NEDJELJA PO USKRSU 

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


S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TJEDAN BLAGOSLOVLJEN MOLITVOM 

PROŠNJE 
Ne znamo što da molimo kako valja, ali sam se Duh Sveti za nas zauzima 
neizrecivim uzdisajima. Zbog toga recimo: Neka Duh Sveti vapije za nas. 
 

Kriste nebeski Pastiru , daj našim pastirima mudrosti savjeta 
-da tvoj narod djelotvornije vode spasenju. 
 

Ti u visinama prebivaš i bogat si milosrđem 
-pogledaj siromašne i bijedne ovdje na zemlji. 
 

Ti si osjenjenjem Duha Svetoga začet od Djevice Marije 
-čuvaj svete djevice u duhu njihova posvećenja. 
 

Svečeniče naš, koji Oca u Duhu Svetome slaviš 
-u toj hvali i slavi pridruži sebi sve ljude. 
 

Nek pokojnici postignu slobodu slave djece Božje 
-i puno otkupljenje svoga tijela. 
 

Oče naš... 
 

MOLITVA 
Gospodine, mi vjerujemo da je Spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi. 
Uslišaj nam molitvu: daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka 
svijeta, kako je obećao. Po Gospodinu. 
 

ZAKLJUČAK 
Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život 
vječni. Amen. 
************************************************************************** 
Molitva krizmanika:  
Sakramenat krizme je punina i potvrda krštenja. Duh Sveti koji se prima u potvrdi je Božji dar 
koji kršćanina prožima i potiče da odvažno i otvoreno svjedoči u svijetu za Krista i da radi na 
ostvarivanju njegova kraljevstva na zemlji. 
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. 

 Liturgijska čitanja sedme uskrsne nedjelje na poseban nas način usmjeravaju 
ka svetkovini Duhova, naglašavajući međusobno jedinstvo Isusovih učenika te 
povezanost s Uskrslim Kristom i Ocem nebeskim. Sve ih povezuje međusobna 
ljubav po djelovanju Duha Svetoga. Na blagdan Uzašašća, koji smo proslavili, 
Crkva je pozvana i poslana svim narodima svijeta naviještati Isusovu Radosnu 
vijest. To je poslanje na poseban način naglasio papa Pavao VI. proglašavajući ovu 
nedjelju danom sredstava društvenog priopćivanja. Crkva se na pošten i častan 
način treba služiti medijima u naviještanju Božje riječi, kako bi ona stigla u svaki 
dom, u svaku obitelj, u svako plemenito srce i dušu koje traže Boga. Dakako, ljudski 
govor, riječ crkvenih službenika i vjernika laika, potkrepljujući vlastitim primjerom 
života, ostaju temeljno sredstvo naviještanja, a pojedini mediji šalju ih tamo gdje 
fizički trenutno ne možemo stići.  

 Sveti Luka nam u Djelima svjedoči o organiziranosti i strukturiranosti prve 
Crkve po uzoru na apostolsku ostavštinu. Prožeta je vjernošću i postojanošću u 
nauku Kristovom, djelujući u svijetu i za svijet. U izboru novog člana u apostolski 
zbor na mjesto Jude Iškariotskoga, novi član trebao je biti svjedok Isusovog javnog 
djelovanja i uskrsnuća.  

 Apostol Ivan u svojoj poslanici posvješćuje nam da smo bez posebnih 
zasluga od Boga ljubljeni. Taj temeljni zakon Božje ljubavi potiče nas na 
međusobnu, djelotvornu ljubav. Ivan je bio svjedok Božje ljubavi kad je stajao pod 
Isusovim križem i to iskustvo prenosi svima nama. Bog nas je ljubio, još nas ljubi i 
uvijek će nas ljubiti. Isus kao Spasitelj prije svega je donositelj mira i sigurnosti, 
blagostanja i sreće svim ljudima dobre volje – jer Bogu je stalo do spasenja svakog 
čovjeka. U tom nastojanju On se neće umoriti. 

 U svojoj velikosvećeničkoj molitvi Isus prije svoje muke Oca moli za 
apostole, ali i za sve nas danas, neka nas sačuva u zajedništvu i jedinstvu. Ocu 
zahvaljuje za vjernost apostola. Pred nas danas Isus stavlja važan izbor. Šalje nas u 
svijet koji je često protiv Boga te mi ne smijemo postati dio takvog svijeta. 
Prosvjetljenjem i djelovanjem Duha Svetoga u našim životima mi se zapravo 
izdižemo iznad takvog svijeta, zlo u svijetu nadvladavamo vjerom i svjedočanstvom 
života po Božjim zapovijedima u ljubavi. Isus je objavio Božju volju, a mi trebamo 
smoći hrabrosti nasljedovati ga, osloniti se na njega i odbaciti ono što nudi svijet, 
ono što nam nameće đavao kao knez ovoga svijeta. Trebamo ostati vjerni istini, a 
to znači biti drugačiji. Mnogima će taj naš stav biti i ostati kamen spoticanja. No, 
tko ostane vjeran do kraja taj će se spasiti. Budimo svjesni i toga da samo obnovljen 
čovjek može obnoviti svijet. 

 


