
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – 19.00 + Skupnjak Stjepan god. Ivan, Florijan i  

Magdalena 

UTORAK – sv. Matija, ap. – 19.00 + Skupnjak Slavica god. Ivan i rodit. 

Lacko 

SRIJEDA – 19.00 + Skupnjak Đuro god. 

ČETVRTAK – 19.00 + Sekić Stipo god. Niko i Mijo 

PETAK – 19.00 + Mraz Milka, Skupnjak Slava i Dragutin 

SUBOTA – 19.00 – skupna sv. misa: 
+ Lacko Franciska god. Agata, sestre i roditelji; + Žganec Maja i Barlović 
Melani; + Skupnjak Ivan (Ludbreška); + Barbir Jelena god. Đuro, ob. i Biškup 
Ana; + Jerešić Pavao, ob. Ivanušec, Težački i Petrić; + Vuković Ivkica, Tuđan 
Vjekoslav i roditelji; + Kušen Antonija god. i Cingesar Ivan; + Jagačić Mijo, 
roditelji i braća; + Višnjić Vjekoslav, Podravčič Anica i Branko; + Novosel 
Ivan i obitelj; + Tuđan Ivan, Višnjić Ivan i Končevski Željko; + Medved 
Marija, Skupnjak Bara i Josip; + ob. Mišak i Skupnjak; + Šardi Ivan i Jelena i 
Mišak Petar; + Mikulić Petar god. i Stjepan; + Skupnjak Milica god.; + 
Skupnjak Branko; + Vugrinec Dragica; + Mišak Stjepan, Novosel Ivan i rod. 
Novosel; + Novosel Ivan, Stanislav i Marija; + Hrman Stanko; + na čast 
Predrag. Krvi Kristovoj; + na čast Duhu Svetom; + na čast sv. Anti 2x; + na 
čast Gospi; + na čast M. Božjoj – za obitelj; + na čast Presv. Trojstvu 

NEDJELJA – 5. VAZMENA NEDJELJA 
  7.30 – župna 
  9.30 + Govedić Nikola i Borko Stjepan 
11.00 + Skupnjak Đuro 
********************************************************************* 
Župni vjeronauk:, prvopričesnici ponedjeljak u 17.00, a dalje po dogovoru! 
Mješoviti zbor – proba u srijedu u 20.00 
Zajednica mladih – petak u 19.30 
Dječji zbor – proba u nedjelju u 10.15 
Ministranti – susret u subotu u 10.00 
 

Urednici: Tin Jurak; Odgovara: Josip Hadrović, žpk. 
svibanj, 2019. Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Prvo čitanje: Dj 13, 14.43-52 

Psalam: Ps 100, 2-3.5 

Drugo čitanje: Otk 7, 9.14b-17 

Evanđelje: Iv 10, 27-30 

 

 

Iz evanđelja po Ivanu (Iv 10, 27-30) 

 

U ono vrijeme: Reče Isus: 

»Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za 
mnom. Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i 
nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Otac moj, koji mi ih 
dade, veći je od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke 
Očeve. Ja i Otac jedno smo.« 

 

 

 

 

Godina XI.         Broj 24 (546)  12. svibnja 2019. 

4. VAZMENA NEDJELJA  

 

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


S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOD ZA ŽIVOT 

Draga braćo i sestre! 
Ove se godine u Hrvatskoj održava „Hod za život“, tijekom dvije subote, 

18. i 25. svibnja u 5 hrvatskih gradova: Osijeku, Zadru, Zagrebu, Rijeci i Splitu. 
Hod se održava pod geslom: „Zaštitimo najugroženiju manjinu u Hrvatskoj – 
nerođenu djecu“. 

„Hodamo za pravo na život onih koji ne mogu sami hodati za sebe. 
Tražimo zaštitu prava na život svakog čovjeka u Hrvatskoj, osobito onih najslabijih. 
U demokraciji je svatko od nas odgovoran dići svoj glas protiv kršenja temeljnog 
ljudskog prava – prava na život nerođene djece, pravo majke na potporu društva te 
pravo na priziv savjesti. Svako dijete – rođeno i ono koje još raste u tijelu svoje 
majke – trebamo čuvati i štititi kao naše bogatstvo, kao našu budućnost“, ističu 
članovi inicijative. 

Ovu inicijativu rado podupirem te potičem sve vjernike da joj se pridruže. 
„Hod za život“ u nama najbližem Zagrebu bit će u subotu 25. svibnja koji će 
započeti okupljanjem na Zrinjevcu u 10 sati. Svi koji mogu neka sudjeluju u tom 
Hodu, a sve ostale potičem na molitvu za zaštitu života, osobito nerođenih, za 
obitelji i za naš hrvatski narod. 

Uz iskreni pozdrav i blagoslov! 

Josip Mrzljak 
varaždinski biskup, v. r. 

************************************************************************** 
Usrdnom prošnjom zavapijmo Bogu Ocu koji je Krista od mrtvih uskrisio i uzvisio 
ga sebi zdesna: Gospodine, po slavi Kristovoj čuvaj svoj narod. 
  

Pravedni Oče, ti si Isusa pobjedom na križu uzveličao; 
–daj da on sve k sebi privuče. 
 

Po Sinu koga si uzvisio pošalji svojoj Crkvi Duha Svetoga 
 da ona bude sakramenat jedinstva cijeloga ljudskoga roda. 
 

Novi porod koji si rodio po vodi i Duhu Svetomu 
–čuvaj da ostane vjeran svome krštenju i zadobije život vječni. 
 

Po svome Sinu koga si uzvisio pomozi nevoljnima, oslobodi zatočene i iscijeli 
bolesne 
–i svojim dobročinstvima obraduj svekoliki svijet. 
 

Našu pokojnu braću koju si hranio slavnim Kristovim tijelom i krvlju 
–daj u posljednji dan učini dionicima uskrsnuća. 
 

Oče naš… 

 Liturgijska čitanja današnje nedjelje usmjeravaju nas ka završetku Isusovog 
govora u kojem ističe da kao dobri pastir poznaje svoje ovce i one idu za njim. Stoga 
ga u popričesnoj molitvi zovemo dobrim pastirom Oca nebeskog i molimo da pogleda 
svoje stado, otkupljeno dragocjenom krvlju njegova Sina te da nas vodi na svoje vječne 
pašnjake. Isus je dobri Pastir koji je u toku svog mesijanskog djelovanja uprisutnjivao 
pastirsku brigu Božju za ljude. Iz svog uskrsnog, proslavljenog stanja on i dalje ostaje 
naš dobri Pastir koji nas kroz povijest sabire u Crkvu, hrani svojom riječju i 
sakramentima te nas vodi prema vječnim Očevim pašnjacima. 

 Ova nedjelja dobrog Pastira slavi se i kao međunarodni dan duhovnih zvanja. 
Oni koji u redovničkom i svećeničkom zvanju izbliže nasljeduju Krista, u poslušnosti 
Ocu i ljudima, uprisutnjuju Isusovu pastirsku zadaću u Crkvi i svijetu kroz povijest. 
Danas molimo da u svom zvanju ustraju oni koje je Bog pozvao u svećenike, redovnike 
i redovnice. Ujedno molimo i za sve koji se spremaju za duhovni poziv, kao i za one 
koje će Bog pozvati iz današnjih vjerničkih obitelji. 

 U prvom čitanju iz Djela apostolskih pratimo Pavla i Barnabu koji su u svakom 
novom mjestu svoga misijskog djelovanja najprije tražili Židove te njima dokazivali 
kako se u Isusu iz Nazareta ispunjavaju obećanja o Sinu Davidovu u Starom zavjetu. 
Najčešće su nailazili na otpor i nezainteresiranost židovskih slušatelja pa su 
propovijedali među poganima. Podsjećali su na stalnu Božju brigu za izabrani narod te 
naglasili da je Isus Spasitelj, porijeklom iz potomstva kralja Davida, te da su se njegovim 
mesijanskim djelovanjem, po muci, smrti i uskrsnuću ispunila Božja obećanja ljudima.  
Pavao osjeća da ga Bog šalje i među pogane, kako bi se svi narodi mogli uključivati u 
spasenje koje Bog nudi jer oni su se radovali i slavili riječ Gospodnju vjerujući u život 
vječni. 

 Drugo čitanje iz Otkrivenja podsjeća nas da je proslavljeni Krist i danas naš 
dobri Pastir koji nam omogućuje put do izvora životne vode. Ta se briga nastavlja i po 
vidljivim pastirima koji crkvenoj zajednici danas svjedoče duhovne vrednote svojim 
osobnim životom i svojom službom. 

 Današnji odlomak iz Ivanova evanđelja odgovor je Isusa na izravno pitanje 
pismoznanaca, da li je on Krist. On se poziva na djela koja čini u Očevo ime i 
predbacuje Židovima da ne vjeruju zato što nisu od njegovih ovaca. Poznavati svoje 
ovce zapravo znači da Isus razabire tko je pravi vjernik, vidi duhovne potrebe svakog 
pojedinog vjernika te mu daje duhovnu hranu kako bi postigao cilj - život vječni. Isus 
na kraju ističe da mu vjernike nitko neće ugrabiti iz ruke zato što mu ih daje Otac, a on 
i Otac su jedno. 

 Okupimo se oko Isusa dobrog Pastira i danas zahvalno slušajmo njegov glas, 
svjesni da nas on poznaje iznutra. Jesmo li spremni ići za njim, ići s njim, ići nekome 
za njega? 

 


