
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONED. – Marija Majka Crkve – 7.30 + Skupnjak Đuro i Mišak Mijo 

UTORAK – 7.30 + Jerešić Danijel god. Agata i Aleksa 

SRIJEDA – kapelica – 7.30 + Marjanović Ruža god. i rodit. 

ČETVRTAK – sv. Antun Padovanski: 
                7.30 + Soldat Katarina, Hanževački Nina i ob. Tomašković 
Marije 

PETAK – 7.30 + Skupnjak Antun god. (Dravska) 

SUBOTA – 19.00 – skupna sv. misa: 
+ Skupnjak Ivan god. Slavica i rodit. Skupnjak; + Pintarić Branko i Marko; 
+ Mesarić Rok god. i Stanislava; + Skupnjak Ivan (Ludbreška); + Novosel 
Gabrijel god i Petran Ivan; + Sačić Dragutin god. i Štefica; + Novosel 
Stanko god. i Dražen; + Mikulić Antonija god. Matija i Majcen Gabrijel; + 
Skupnjak Branko; + Mišak Antun; + Čvrk Valent i Anđela i ob. Skupnjak 
Adama; + Mišak Antun, Vugrinec Ivanka i Nikola; + Marjanović Mara god.; 
+ Videc Dragutin i Anđela i Zelić Istok; + Šimek Jelica; + Skupnjak Josip 
god. (Varaždinska); + Levak Ivan god.; + Vušak Ana i Josip, Klarić Anđela 
i Petar; + Skupnjak Slavica i Ivan i Tuđan Milka; + Makšan Rozika i Tomo 
i Hren Dragica; + Novosel Ivan, Stanislav i roditelji; + Lovrentijev Vanja; 
+ Bakač Vinko; + Benković Franjo god. Novosel Josip i Katarina; + rod. 
Copak god. i Kečkan Ignac; + Novosel Paula god. Stjepan i ob. Martinčević; 
+ Skupnjak Anđela; + Marčec Antun i braća; + Hrman Martin, Marija i 
Jagica; + Novosel  Damir god.; + Kuharić Marin, rod. Skupnjak i Kosec; + 
Kučina Štefica i Ivan i Dreven Zvonko; + Skupnjak Draga; +  na čast M. 
Božjoj; + na čast sv. Anti; + Na čast sv. Josipu i Majci Božjoj – za obitelj; 
+ na čast sv Antunu. 

NEDJELJA – PRESVETO TROJSTVO 
   7.30 – župna 
   9.30 + Mišak Antun i Ana 
 11.00 + Mišak Franciska god. i Ivan, Vugrinec Većeslav i Katarina 
       - na čast M. Božjoj – zahvala za 50 godina braka 

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

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prvo čitanje: Dj 2, 1-11 

Psalam: Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34 

Drugo čitanje: Rim 8, 8-17 

Evanđelje: Iv 14, 15-16.23b-26 

 

Iz evanđelja po Ivanu (Iv 14, 15-16.23b-26) 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: 

»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću 
moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da 
bude s vama zauvijek. Ako me tko ljubi, čuvat će 
moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu 
ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne 
ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije 
moja, nego Oca koji me posla. 

To sam vam govorio dok sam boravio s vama. 
Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje 
ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u 
pamet sve što vam ja rekoh.« 

 

 

Godina XI.         Broj 28 (550)  9. lipnja 2019. 

DUHOVI - NEDJELJA PEDESETNICE 

 

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


S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TJEDAN BLAGOSLOVLJEN MOLITVOM 

O dođi, Stvorče, Duše Svet, pohodi duše vjernika, 

poteci višnjom milosti u grudi štono stvori ih. 

Ti nazivaš se Tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, 

studenac živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno. 

Darova sedam razdaješ, Ti, prste desne Očeve, 

od vječnog Oca obećan, Ti puniš usta besjedom. 

Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, 

u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka. 

Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj, 

ispred nas idi vodi nas, da svakog zla se klonimo. 

Daj Oca da upoznamo i Krista sina njegova. 

i u te Duha njihova da vjerujemo sveudilj. 

Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinu mu, 

sa tješiteljem Presvetim  

nek bude sad i uvijeke. Amen. 
************************************************************************** 

Mješoviti zbor – proba u srijedu u 20.00 
Dječji zbor – proba u nedjelju u 10.15. 
Župni vjeronauk za druge razrede (buduće prvopričesnike)  – subota u 10.00! 
Hodočašće na Trsat 13. srpnja. Koji planiraju ići neka se što prije prijave! 

16.5.2019. Varaždinska biskupija bit će domaćin XVI. nacionalne završnice 

katoličke malonogometne lige, koja će se održavati u od 13. do 16. lipnja 2019. 

godine u Čakovcu, Ivancu, Ludbregu, Koprivnici i Varaždinu. U našoj biskupiji 

će gostovati 14 malonogometnih ekipa nad/biskupija iz Hrvatske i Bosne i 

Hercegovine. Sama završnica turnira biti će u Varaždinskoj Areni u subotu 15. 

lipnja.  

Budući da u našu Biskupiju dolazi preko 250 mladih iz udaljenih krajeva Lijepe 

naše i BiH, zamoljeni smo (sve varaždinske župe i bliža okolica) da im pružimo 

smještaj po obiteljima – i to od petka na subotu i od subote na nedjelju. 

Konkretno, naša bi župa trebala smjestiti 30-ak mladih koji bi do naše crkve 

došli u petak 14.6. u večernjim satima. Lijepo molim sve vas koji imate 

mogućnosti smjestiti po dvojicu mladića u svojoj obitelji da mi se javite nakon 

svetih misa u nedjelju –najkasnije do utorka 11.6. Pokažimo svoju 

gostoljubivost i gostoprimstvo. 
 

 Crkva danas slavi Pedesetnicu, radosni događaj silaska Duha Svetoga nad 
apostole, što se ujedno naziva i njezinim rođendanom. Prvo nam čitanje donosi 
opis tog događaja u Djelima apostolskim kao izljev Duha Svetoga s neba, nakon 
čega su apostoli i ostali učenici izišli u javnost navijestiti Jeruzalemcima radost 
Gospodinova uskrsnuća. Događaj je ovo koji se razumije ne samo u svjetlu 
starozavjetnih proročanstava, nego i u svjetlu Gospodinovih obećanja. 
Ostvarilo se Joelovo proročanstvo da će Bog izliti svoga Duha na svako tijelo, 
nego je i Isus održao svoje obećanje da će poslati svoga Duha - Branitelja. 

 U drugom čitanju iz Prve poslanice Korinćanima Pavao govori o raznim 
službama unutar kršćanske zajednice. Trostruko je djelovanje. Darovi se odnose 
na ono što potpomaže Duha, a to je govorenje u jezicima, i prorokovanja. 
Služba je bila djelovanje unutar zajednice. Najčešće je uključivala posluživanje 
kod stola i skupljanja milostinje. Pavao je govorio o tim poslovima baš radi toga 
da istakne kako ni jednu vrstu rada ne treba prezirati ili omalovažavati one koji 
obavljaju te poslove. Djelovanja su označavala velike uspjehe, uspjehe gdje je 
bilo potrebno uložiti puno energije, ili uspjeh koji je bio rezultat božanske moći. 
Budući da su svi ovi darovi ili službe bili očitovanje Duha, ni jednu od ovih 
stvari ne treba smatrati većom ili uzvišenijom od druge.  

Još je jedna stvar bitna. Ni jedan dar osobi nije darovan radi osobnog uzdizanja, 
nego radi dobra zajednice. Važna stvar za uočiti je različitost ovih darova: od 
mudrosti do tumačenja jezika. I svi trebaju obogaćivati zajednicu, a ne biti razlog 
svađa. 

 Duh Sveti dar je Uskrsloga Krista svojoj zajednici - Crkvi. Isus  u 
uskrsnom susretu apostolima tri put daje mir – kao poseban dar Duha. U tim je 
darivanjima Duha ustanovio sakrament pomirenja pa možemo reći kako je taj 
sakrament dar svim vjernicima po kojem se povezujemo s Ocem, stvaramo 
poseban odnos prijateljstva. Temelji se na kajanju, praštanju i uspostavi čvrstih 
veza, kako među ljudima tako i s Bogom. Na nama je koliko ćemo surađivati s 
darovanim nam Duhom. 

 Duh uskrslog Krista uvodi učenike u svu istinu te ih upućuje na sve što je 
Isus činio i govorio. On neprestano silazi na zajednicu krštenih u liturgiji i 
sakramentima te nas osposobljava da nastavljamo Kristovo poslanje kroz 
povijest. Što svjesnije i aktivnije sudjelujemo u bogoslužju, to se više otvaramo 
djelovanju Duha. Ako želimo živjeti po Duhu Svetom, ljubimo istinu, čeznimo 
za jedinstvom, budimo braća i sestre u vjeri - tako ćemo zaslužiti vječnost u 
zajedništvu s Bogom. 

 

 


