
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 7.30 + Skupnjak Antonija i Filip i ob. Skupnjak 

UTORAK – 7.30 + Mišak Branimir i Ana 

SRIJEDA – kapelica – sv. Benedikt – 7.30 + Topić Jozo 

Trodnevnica – svaki dan u 18.15 

ČETVRTAK – 19.00 + Rog Josip i ob. Mraz Mate 
                               + Domiter Ivica god. 

PETAK – 19.00 + Sačić Agata god. Petar i Stjepan 

SUBOTA – 19.00 – skupna sv. misa: 
+ Mišak Mijo 
+ Makaj Ivan, Marija i Stjepan 
+ Mišak Ivanka god. , Ivan i Skupnjak Danica 
+ Cingesar Ivan god. Dragutin i Barica 
+ Jagačić Ivan i Mišak Mijo 
+ Valent Marija 
+ Tuđan Pavao god. Justa i roditelji 
+ Tuđan Predrag  i ob. Mišak 
+ Skupnjak Stjepan god. i Štefica 
+ Skupnjak Gabrijel, Stjepan i Ivan 
+ Skupnjak Marija god. Tomo i Ana 
+ Kosec Ana i Dragutin 
+ Vugrinec Jakup god. Marija i ob. 
+ Skupnjak Magdalena, Florijan i obitelj 
+ na čast Gospi 
+ na čast sv. Anti 

NEDJELJA – 15. NEDJELJA KROZ GODINU – MLADA MISA 
  11.00 – mlada misa vlč. Marka Domitera 
  18.00 – zahvalnica 
************************************************************************* 
Ministrantski susret biti će u petak u 10.00. 

Proba mješovitog zbora u srijedu u 20.00 

 

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

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prvo čitanje: Ez 2, 2-5 

Psalam: 123, 1-4 

Drugo čitanje: 2Kor 12, 7-10 

Evanđelje: Mk 6,1-6 

 
 

Iz Evanđelja po Marku (Mk 6,1-6) 

U ono vrijeme: Isus dođe u svoj zavičaj. A 
doprate ga učenici. I kada dođe subota, poče učiti 
u sinagogi. I mnogi što su ga slušali preneraženi 
govorahu: »Odakle to ovome? Kakva li mu je 
mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju 
po njegovim rukama? Nije li ovo drvodjelja, sin 
Marijin, i brat Jakovljev, i Josipov, i Judin, i 
Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama?« 
I sablažnjavahu se o njega. 

A Isus im govoraše: »Nije prorok bez časti doli u 
svom zavičaju i među rodbinom i u svom domu.« 
I ne mogaše ondje učiniti ni jedno čudo, osim što 
ozdravi nekoliko nemoćnika stavivši ruke na njih. 
I čudio se njihovoj nevjeri. 
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S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TJEDAN BLAGOSLOVLJEN MOLITVOM 

PROŠNJE 

Slava i čast Kristu, koji može do kraja spasavati one što po njemu pristupaju k 
Bogu, uvijek živ da se za nas zauzima. Tom vjerom prožeti, njemu se obratimo 
riječima: Spomeni se, Gospodine, naroda svoga. 
 

Isuse, Sunce pravde, o zalasku te sunca molimo za sve ljude na svijetu: 
-nek se sveudilj raduju tebi, Suncu koje nikad ne zalazi.  
 

Čuvaj Savez koji si svojom božanskom krvlju potvrdio  
-i posveti Crkvu svoju da bude neokaljana.  
 

Spomeni se, Gospodine, tebi posvećene zajednice: 
-nek' ona bude boravište tvoje slave.  
 

Na put mira i sreće upravljaj sve putnike: 
-da sretni i zdravi stignu željenom cilju.  
 

Primi, Gospodine, duše pokojnika: 
-daruj im pokoj, oproštenje grijeha i život vječni.  

************************************************************************** 
Mladomisničko slavlje u našoj župi! 
Trodnevnica u četvrtak, petak i subotu;  
Četvrtak: 18.15  
– euharistijsko klanjanje i sv. ispovijed 
Sv. misa u 19.00 – predvodi vlč. Tihomir Kosec 
Poslije sv. mise prigodni program našeg KUD-a MAK ispred crkve 
Petak: 18.15  
– pobožnost Majci Božjoj i sv. ispovijed 
Sv. misa u 19.00 – predvodi vlč. Kristijan Tušek, mladomisnik 
Poslije sv. mise svjedočanstvo o duhovnom pozivu imat će s. Dijana Lončarek i fra 
Andro Tomislav Gluščić, uz pjesmu bogoslova zagrebačke bogoslovije. 
Subota: 18.15. 
–  pobožnost Majci Božjoj i sv. ispovijed 
Sv. misa u 19.00 – predvodi vlč. Robert Kupčak 
Mladomisničko slavlje započinje u nedjelju u 10.00 roditeljskim blagoslovom kod 
mladomisnikove kuće u Kratkoj 22. Nakon blagoslova procesija kreće prema našoj crkvi. Po 
dolasku procesije u crkvi će biti molitveni program. 
Svečana sveta misa započinje u 11.00. 
U 18.00 mladomisnik Marko će također predvoditi sv. misu i podijeliti pojedinačno 
svoj mladomisnički blagoslov svim prisutnima… 

 Nekoliko posljednjih nedjelja biblijska čitanja svjedoče nam o Isusovim 
uspješnim nastupima, o podršci njegovih učenika i danonoćnom traženju ljudi neka 
ostane s njima. Ove nedjelje čitamo o teškoćama na koje proroci nailaze među 
svojim najbližima. Isus u svom rodnom Nazaretu doživljava odbijanje, čuđenje, 
nepovjerenje, čak i osudu.  

 Radost u srcu kojom je zračio približavajući se Nazaretu dokaz je Isusove 
ljubavi prema rodnom gradu, a tim imenom ostat će obilježen do smrti na križu. S 
najbližima je želio podijeliti zadovoljstvo i Ocu zahvaliti za sva pozitivna iskustva 
u dotadašnjem javnom djelovanju. Želio im se predstaviti kao ljubljeni Sin Očev, a 
oni su ga prihvatili samo kao Marijinog sina. Razočarao se u Nazarećanima i čudio 
njihovoj nevjeri. Oni su si stvorili gotovu sliku o Isusu kako su ga doživljavali u 
djetinjstvu i mladosti. U nedostatku ljubavi i poštovanja prema Isusu nisu htjeli 
mijenjati svoj stav i pristup prema njemu. Teško su prihvaćali mogućnost Božjeg 
djelovanja po kojem se čovjek može promijeniti i napredovati.  

 Danas ljudi često vole Isusa protumačiti onako kako njima odgovara, 
stavljaju ga u neke svoje kategorije te zatvaraju mogućnost Isusa prihvatiti onakvim 
kakav uistinu jest, kakav se objavio. Da bismo ga istinski prihvatili i shvatili njegovo 
poslanje nužna je iskrena ljubav, jednostavnost i prihvaćanje svega što nam donosi 
put nasljedovanja Isusovog spasenjskog djela. Bog je među ljude došao u 
skromnosti, siromaštvu i poniznosti u liku djeteta ovisnog o brizi čovjeka. Isus u 
poslušnosti Ocu nastavlja tim stilom svoje javno djelovanje. U sinagogi je postupio 
uobičajeno za ono vrijeme. Kao odrasli muškarac pročitao je biblijski tekst koji je 
onda kratko protumačio. Nije bio problem što je čitao Pismo, nego jer je tumačio 
tekst kao učen pismoznanac - a za njih je bio samo drvodjelja. Oholost i zavist 
Nazarećana Isusa prijeće za čudesno pomaganje potrebnima, odbačenima i 
siromašnima.  

 Isus je bio svjestan da, kao i svi starozavjetni proroci, uvijek mora biti onaj 
koji će svojim govorom i svojim načinom života biti putokaz narodu. Činjenica je 
da narod često nije i neće uvijek poslušati prorokove opomene i savjete. Prorok ne 
smije zašutjeti ni kad ga odbace ili progone zbog istine. Isusa možemo ili prihvatiti 
i slijediti ili u svojoj slobodi iz neposlušnosti odbaciti njegovu ponudu.  

 Prilika nam je danas ispitati se jesmo li samo prigodni, tradicionalni vjernici 
s nekom svojom prilagođenom slikom Isusa koji sve oprašta a ništa ne traži, ili pak 
smo njegovi istinski sljedbenici koje svaka njegova riječ uvijek iznova uznemiruje i 
potiče na promjenu te usmjerava naš pogled na svijet Božjim očima, usmjeravajući 
naše životno opredjeljenje Kristovim putem. Otvorimo svoje srce Bogu kako 
bismo u vjeri i pouzdanju mogli prepoznati Božja čudesna djela u prirodi i našim 
životima. Tako ćemo osjetiti ljepotu Božje blizine i širiti je oko sebe. 

 


