ŽUPNE OBAVIJESTI
PONEDJELJAK – 19.00 + Plišo Ivka i Tomislav
UTORAK – 19.00 + Benček Bojan god.
SRIJEDA – 19.00 + Skupnjak Stjepan god. Kosec Genoveva i ob.
ČETVRTAK – TIJELOVO
7.30 + Mikulić Mirjana god. Stjepan i Marija
10.00 – župna –procesija!
PRVI PETAK – 7.30 + Novosel Petar, ob. Novosel i Miklobušec
19.00 – klanjanje pred Presvetim!
SUBOTA – 19.00 – skupna sv. misa:
+ Skupnjak Florijan god., Magdalena, Stjepan i Ivan;+ Špiranec Ivan, Stjepan i
ob.; + Novosel Paula i ob.; + Videc Dragica god. i Petar; + Tuđan Ivica i Habrun
Ana; + Jagačić Đuro i Ana god. i Vučković Katarina; + Hrman Marija; + Barišić
Manda; + Mišak Stjepan; + Mišak Milka god.; + Skupnjak Dragutin, ob. Adama i
Agneze Skupnjak; + Novosel Paula god. i ob.; + Višnjić Ivan god.; + Skupnjak
Đuro; + Šimunić Barica i Ivan; + Lovrenović Ivka, Mijatović Joza i Lučić Mara;
+ Glavaš Ivan, Matija i Ivka; + Makšan Slavko, + Jezerčić Jako, + Perak Juro i
roditelji, + Pavičić Anđa i Ivo, Kosec Dragutin i Ana, + na čast Srcu Isusovu i
Marijinu – zahvala; + na čast Duhu Svetom; + na čast sv. Anti; + na čast Gospi
brze pomoći – za jednu obitelj, + na čast sv. Anti.
NEDJELJA – 9. NEDJELJA KROZ GODINU
7.30 + župna
9.30 + Majcen Gabrijel
11.00 + Skupnjak Ivan (Ludbreška) i ob. Videc
*************************************************************************

Župni vjeronauk – za sedme razrede – subota u 9.00!
Ministranti – susret u subotu u 11.00!
Dječji zbor – nedjelja u 10.00!
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
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27. svibnja 2018.

PRESVETO TROJSTVO
Prvo čitanje: Pnz 4, 32-34.39-40
Psalam: Ps 33, 4-6.9.18-20.22
Drugo čitanje: Rim 8, 14-17
Evanđelje: Mt 28, 16-20
Iz Evanđelja po Ivanu (Mt 28, 16-20)
U ono vrijeme:
Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im
je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice
preda nj. A neki posumnjaše. Isus im pristupi i
prozbori:
»Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite
dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći
ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati
sve što sam vam zapovjedio!
I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka
svijeta.«

S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT

TJEDAN BLAGOSLOVLJEN MOLITVOM

Mojsije Izraelce podsjeća i opominje na sva dobročinstva Božja prema
ljudima, a posebno prema njima kao izabranom narodu, podsjećajući ih na
izbavljenje iz Egipta. U njihovoj se povijesti Bog posebno objavljivao kao
Osloboditelj. Potiče ih na vršenje zakona i zapovijedi te vjernost jedinom i pravomu
Bogu kao garanciju uspjeha u životu. Mi danas po djelovanju Duha Svetoga,
možemo otkriti i prepoznati spasiteljsko djelovanje Božje u našem životu. Ako se
u mislima vratimo unatrag, razabrat ćemo da smo od došašća do Duhova u
blagdanskim liturgijskim slavljima slavili Božje intervencije u povijest čovječanstva,
u povijest Crkve i u naš vlastiti život.
Tako nas Pavao ohrabruje navješčujući nam istinu da nas nakon
ovozemaljske patnje i trpljenja čeka vječna slava u zajedništvu s Bogom - jer
zauvijek smo djeca Božja.
Matej svoje evanđelje završava opraštanjem apostola s uskrslim Isusom.
Njihovo zajedništvo i odnos povjerenja započeli su u Galileji i tu će se oprostiti od
njega. Povjerenje u Isusa gradi se po povjerenju ljudima. Poslušnost učenika i
Isusova vjernost Očevom planu spasenja omogućuje susret male zajednice vjernika
s Uskrslim. Istina, ta zajednica učenika još uvijek nije jedinstvena u svojim
stavovima i vjeri. Neki još uvijek sumnjaju, u svojoj su nutrini podijeljeni. Premda
su više puta susretali uskrsloga Krista, razgovarali s njim, provodili zajedno
određene trenutke gdje im je razjasnio razloge svih spasenjskih događaja, još uvijek
su se u srcime naekih apostola javljale sumnje i nesigurnost. Osjećali su da susret s
Kristom traži odgovor, aktivnost, angažiranost, da donosi zadatke koje treba
izvršiti, a za tu obavezu nisu bili spremni. Premda će se rastati s Uskrslim i fizički
se više neće susretati s njim, u Duhu će po molitvi i propovijedanju njegovih riječi
i čineći njegova djela ostati povezani. Apostoli će se također razići na razne strane
ostvarujući od Krista povjerenu im zadaću - da sve narode učine njegovim
učenicima, ali će i oni ostati povezani u Duhu Svetomu. Važno je ovdje naglasiti da
je veličina Božje ponude spasenja utemeljena na čovjekovoj slobodi, da po
propovijedanju uvidi i shvati vrijednost zajedništva s Bogom. Poslanje Isusovih
učenika temelji se na krštenju i poučavanju u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Isusovi
su učenici ljudima donijeli ono što su i sami primili i prihvatili, a što je unijelo velike
promjene u njihovom vlastitom životu. Taj se proces nije prekinuo sve do naših
dana jer po propovijedanju apostolskih nasljednika mijenja se svijet i ljudi u njemu.
Na tom putu uvijek ćemo uviđati svoju grešnost, slabost i krhkost u usporedbi s
djelima Uskrsloga.
Na nedjeljnoj euharistiji uvijek si možemo razjasniti sumnje, ojačati vjeru i
uvijek iznova prepoznati svoje poslanje. Uskrsli nas zove na susret, na zajedništvo.
Imamo li hrabrosti odazvati se i biti njegovim učenikom?

PROŠNJE
Otac je Duhom Svetim oživio tijelo Krista, svoga Sina, i postavio ga životvorcem
našim. Trojedinome Bogu slavu iskažimo riječima:
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Oče svemogući vječni Bože, u imenu svoga Sina pošalji na svoju Crkvu Duha
Svetoga, Branitelja, da je čuva u jedinstvu ljubavi i savršene istine.
Gospodine, pošalji radnike u žetvu svoju da uče sve narode i krste ih ime Oca i
Sina i Duha Svetoga te ih utvrde u vjeri.
Gospodine, pomozi svima koji trpe progonstvo radi imena tvoga Sina, jer je on
obećao da ćeš ti dati Duha istine da u njima govori.
Svemogući Oče, nek tebe, Riječ i Duha Svetoga kao jednog svi upoznaju te vjeruju,
ufaju se i ljube jednoga Boga.
Oče svih živih, daj da pokojnici postanu dionici slave tvoje, u kojoj tvoj Sin i Duh
Sveti s tobom suvječni u jedinstvu kraljuju.
Oče naš…
MOLITVA
Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina, Riječ istine, i Duha posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu
svoga života. Udijeli nam da ispovijedamo pravu vjeru, priznajemo slavno i vječno Trojstvo te se
klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu. Po Gospodinu.
**************************************************************************

Župna statistika za mjesec svibanj:

Kršteni:
Lana Fošnjar (Tomislav i Štefanija r. Pocedulić), Dina Hrman (Tomislav i Sandra
r. Kečkan).
Umrli:
Stjepan Skupnjak (r. 1942.), Đuro Skupnjak (r. 1950.), Vjenceslav (Slavko) Makšan
(1939.), Dragutin Kosec (1929.)
Vjenčani: Anđelina Jerešić i Jurica Škoranec
**************************************************************************

Upis svetih misa za drugi dio godine (srpanj – prosinac) biti će u srijedu od
18.00! (prije večernje sv. mise).
Bolesničko hodočašće na Mariju Bistricu – subota 9. lipnja 2018. Polazak u
7.00 ispred crkve. Još ima nekoliko slobodnih mjesta!

