ŽUPNE OBAVIJESTI
PONEDJELJAK – 7.30 + Mikulić Katarina, Petar i Marija i Pavličević Josip
UTORAK – 7.30 + Marjanović Anica god. Filip i Ferdo
SRIJEDA – 7.30 + Djak Marko i Anto god.
ČETVRTAK – 7.30 + na čast M. Božjoj
PETAK – sv. Andrija ap. – 7.30 + Pintarić Ivan
SUBOTA – 17.00 – skupna sv. misa!
+ Mišak Mijo i roditelji; + Hrman Zorica god. Drago i Željeznjak Agata i Ivka;
+ Kurtek Bara i ob.; + Svalina Tamara; + Mišak Dragutin god. Terezija i ob.;
+ Magić Dragica god. Ivan, rod. Jagačić i ob.; + Pintarić Stjepan, ob. Magić,
Hrman i Jagačić; + ob. Marjanović Marka; + rod. Mišak i Skupnjak; +
Skupnjak Petar i Franjica; + Seketin Josip; + Mišak Slavica god. i Bartol; +
Mišak Mladen, Barica i ob.; + Mikulić Ivan god. Katarina, Branimir i
Gabrijela(ž); + Mišak Dragutin god. i Terezija; + Šošić Ivo, roditelji, braća i
sestre; + Tuđan Stanko i ob. Rogina; + Banić Agata i Rudolf; + Šešet Danijel;
+ Tuđan Pavao i Justa; + Benko Matilda god. Josip i ob. Sačić; + na čast Duhu
Svetom; + za duše u Čistilištu 3x; + na čast M. Božjoj; + na čast sv. Anti; +
na čast sv. Luciji
NEDJELJA – 1. DOŠAŠĆA
6.00 – župna – zornica
9.30 + Novosel Dubravko i Marijana(ž)
11.00 + Ljubić Darko god.
**********************************************************************
Proba mješovitog zbora – srijeda u 19.30
Proba dječjeg zbora – nedjelja u 10.15
Župni vjeronauk – petak 14.30 – prvopričesnici; 15.30 – firmanici
Susret ministranata – subota u 10.00
Župni Caritas – prodaja adventskih vijenaca. Sav prihod od prodaje vijenaca
ide za potrebe Caritasa.
Upis svetih misa za prvih šest mjeseci 2019. godine biti će u subotu
1.prosinca od 15.30 pa do sv. mise u 17.00 sati.
Urednici: Marko Domiter, Tin Jurak; Odgovara: Josip Hadrović, žpk.
studeni, 2018. Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr
e-mail: zupnilistic.trnovec@gmail.com, info@zupa-trnovec.hr
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NEDJELJA KRISTA KRALJA
Prvo čitanje: Dn 7, 13-14
Psalam: Ps 93, 1-2.5
Drugo čitanje: Otk 1, 5-8
Evanđelje: Iv 18, 33b-37

Iz Evanđelja po Ivanu (Iv 18, 33b-37)
»Ti li si židovski kralj?« Isus odgovori: »Govoriš li ti
to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?« Pilat
odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari
svećenički predadoše te meni. Što si učinio?«
Odgovori Isus: »Kraljevstvo moje nije od ovoga
svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga
svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan
Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.« Nato
mu reče Pilat: »Ti si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti
kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na
svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine,
sluša moj glas.«

S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT
Na završetku još jedne liturgijske gdoine sveti Ivan nas u Otkrivenju,
govoreći o Isusu da je Alfa i Omega, podsjeća kako je Bog je u početku svega,
svih stvari i događaja, ali isto tako i na koncu svega. Zapravo sve u Bogu nalazi
svrhu. Današnja nam svetkovina Krista kralja stoga poručuje da sve dolazi od
Boga i sve je u Njemu. On se sâm svjetovnih titula odrekao pred Pilatom. On
je došao služiti, a ne vladati. Njegovo geslo je - biti uvijek tu za druge. Isus je
uvijek vješto izbjegavao pokušaje oduševljenog mnoštva da ga proglase svojim
kraljem jer nikako se nije želio poistovjetiti s bilo kojom svjetovnom vlašću. Čak
ga je i Pilat u zloj namjeri želio smjestiti u društvo kraljeva kako bi na njih svalio
odgovornost osude. Znamo da nitko nije čovječanstvu potrebniji od Isusa.
Čovjek treba Isusa kao svjetlo svojega životnog puta, kao novi život. On u
ljudima budi i rasvjetljava božansku sliku, koje često nismo ni svjesni ili je više
ili manje zasjenjujemo grijehom.
Međutim, i danas ima onih koji ga iz vlastitih interesa žele zakraljiti da bi
u njegovo ime vladali drugima. Isusa se upoznaje tek nasljedovanjem na
njegovom putu - u patnji, osuđenosti, siromaštvu, napuštenosti, ljubavi, a ne na
svjetovnom prijestolju. On je rođen da svjedoči za Istinu i da je otkrije. Isus je
istina koja donosi spasenje svakom istinskom vjerniku.
Njegovo je kraljevstvo tamo gdje se ljubi i služi drugima. I danas je Isus
učitelj ljubavi i dobrote. Ljudsko srce treba milosrdnog Isusa, a ne vlast i silu.
Čovjek čezne za Isusovom riječju i nada se ponovnom dolasku Sina Čovječjega,
Sina Božjega - nada se kraljevstvu Božjem. Njegovo kraljevstvo su ljudi, koje je
Isus osvojio svojom istinom, u kojima Bog započinje novi život. Ohrabrujuća
je i neizmjerno važna činjenica obećana po proroku Danijelu da je to kraljevstvo
vječno, da nikada neće propasti i nestati. Čvrstoća i nepokolebljivost njegovog
prijestolja sve njegove vjerne sluge i nasljedovatelje vodi u vječnost u domu
Gospodnjemu, a po svojoj žrtvi na križu oprostio nam je grijehe i učinio nas
dionicima vječne slave.
Isusovo kraljevstvo ne bori se sa svijetom njegovim metodama nego
zakonom ljubavi - kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Istina,
često pomišljamo ili nam se čini da Crkva, dobro, ono Božje gubi u borbi sa
svijetom, sa silama zla i tame. No, gledano očima vjere jasno je da Crkva
pobjeđuje u onoj mjeri koliko ljubi Krista i čovjeka, koliko naviješta i živi Istinu.
Budimo stoga dosljedni u tom nasljedovanju Krista, ljubimo jedni druge i pravdi
i Istini, jer Istina će nas osloboditi.

TJEDAN BLAGOSLOVLJEN MOLITVOM
Slavit ću te, o Bože, kralju moj, *
ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.
Svaki ću dan tebe slaviti, *
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
Velik je Gospodin i svake hvale dostojan, *
nedokučiva je veličina njegova!
Naraštaj naraštaju kazuje djela tvoja *
i silu tvoju naviješta.
Govore o blistavoj slavi tvoga veličanstva, *
i čudesa tvoja objavljuju.
Kazuju strahovitu silu djela tvojih, *
veličinu tvoju pripovijedaju.
Razglašuju spomen velike dobrote tvoje *
i pravednosti tvojoj kliču.
Milostiv je i milosrdan Gospodin, *
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima, *
milosrdan svim djelima svojim.
***********************************************************************
Braćo i sestre, pomolimo se i uskliknimo Kristu Kralju, koji je prije svih vjekova i
u kojemu sve stoji: Gospodine, dođi kraljevstvo tvoje!
Kriste, kralju i pastiru naš, saberi svoje ovce iz svih zemalja
-i pasi ih na svojim zelenim i bujnim pašnjacima!
Vođo naš i spasitelju naš, sve ljude izgrađuj u svoj narod: iscjeljuj bolesne, potraži
izgubljene, čuvaj jake,
-pozovi one koji su daleko, saberi raspršene, pridigni malodušne!
Suče vječni, postavi nas sebi zdesna kad svoje kraljevstvo predaš Bogu Ocu
-i daj da posjedujemo kraljevstvo koje nam je pripravljeno od početka svijeta.
Knezu mironosni, uništi žarišta rata
-i daj mir svoj svim narodima!
Nado i iščekivanje svih naroda, saberi ljudski rod sa svim njegovim dobrima u
kraljevstvo svoje Crkve, koje ti je Otac predao,
-da te svi ljudi upoznaju kao glavu svega u jedinstvu Duha Svetoga.
Kriste, Prvorođenče od mrtvih i prvino svih koji su usnuli,
-primi pokojnike u slavu svoga uskrsnuća!

Oče naš...

