
ŽUPNE OBAVIJESTI (14.07. - 21.07.) 

PONEDJELJAK – 7.30 + Sačić Agata god. ob. Skupnjak i Sačić 

UTORAK – 7.30 + Vugrinec Jakup god. Marija i Skupnjak Branko 

SRIJEDA – kapelica – 7.30 + Knežević Josip god. i Mišak Ivica 

ČETVRTAK – 7.30 + Kosec Ana i Franjo i Kuharić Marin 

PETAK – 7.30 + Šošić Ivo god. 

SUBOTA – 19.00 – skupna sv. misa: 
+ Lovrinović Kata i ob.   + Marjanović Tadija god. 
+ Skupnjak Stjepan, Mikulić Branimir i Gabrijela(ž) 
+ Jagačić Ivan god. i Bogović Mario 
+ Magić Alojz god. i roditelji  + Mandić Manda i Pero 
+ Skupnjak Stjepan god. i Dragutin 
+ Mišak Štefica, Govedić Dragica i Zlatek 
+ Hegeduš Ćiril i Franjica god. 
+ Vugrinec Anka, Stjepan i Branko 
+ Kazotti Josip i Ljubica i roditelji Sačić 
+ Lukinec Katarina, Martin i ob. 
+ Vugrinec Danica i Dragutin, Jagačić Valent, Helena i ob. 
+ Hrman Vjekoslav god. i ob. Martina i Helene Ceglec 
+ Tuđan Ana   + Tuđan Vladimir god. 
+ na čast majci Klaudiji - zahvala 

NEDJELJA – 16. KROZ GODINU  
   7.30 + Kajgo Mande god. 
   9.30 + Sačić Vjekoslava(ž) god. Ivan i Anđelka 
 11.00 – nema sv. mise! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mješoviti zbor – proba u srijedu u 20.00(posljednja proba u srpnju) 
Dječji zbor – proba u nedjelju u 10.15 (28.7.) 
Župno hodočašće na Mariju Bistricu – 11. kolovoza 2019. (hodočasnici 
pješaci kreću u petak 9. kolovoza nakon sv. mise u 19.00). Svi koji žele ići autobusom 
neka se što prije jave! 

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

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Prvo čitanje: Pnz 30, 10-14 

Psalam: Ps 69, 14.17.30-31.33-34.36ab.37 

Drugo čitanje: Kol 1, 15-20 

Evanđelje: Lk 10, 25-37 

 

Iz evanđelja po Ivanu (Lk 10, 25-37) 

U ono vrijeme: Neki zakonoznanac usta i, da Isusa iskuša, upita: 
»Učitelju, što mi je činiti da život vječni baštinim?« A on mu reče: 
»U Zakonu što piše? Kako čitaš?« Odgovori mu onaj: Ljubi 
Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom 
svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga 
bližnjega kao sebe samoga!« Reče mu na to Isus: »Pravo si 
odgovorio. To čini i živjet ćeš.« 

Ali hoteći se opravdati, reče on Isusu: »A tko je moj bližnji?« Isus 
prihvati i reče: 

»Čovjek neki silazio iz Jeruzalema u Jerihon. Upao među razbojnike 
koji ga svukoše i izraniše pa odoše ostavivši ga polumrtva. Slučajno je onim putem silazio 
neki svećenik, vidje ga i zaobiđe. A tako i levit: prolazeći onuda, vidje ga i zaobiđe. Neki 
Samarijanac putujući dođe do njega, vidje ga, sažali se pa mu pristupi i povije rane zalivši 
ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za 
nj. Sutradan izvadi dva denara, dade ih gostioničaru i reče: ’Pobrini se za njega. Ako što 
više potrošiš, isplatit ću ti kad se budem vraćao.’« 

»Što ti se čini, koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao među razbojnike?« On 
odgovori: »Onaj koji mu iskaza milosrđe.« Nato mu reče Isus: »Idi pa i ti čini tako!« 

 

 

Godina XI.  Broj 33, 34 (555, 556)  14. srpnja 2019. 

15. I 16. NEDJELJA KROZ GODINU 

 

http://www.zupa-trnovec.hr/
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S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI (21.07.-28.07.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON. – sv. Marija Magdalena – 7.30 + Skupnjak Magdalena, Florijan i obitelj 

UTORAK – 7.30 + Majcen Stjepan god. 

SRIJEDA – kapelica – 7.30 + Priher Ana god. i Vid 

ČETVRTAK – sv. Jakov, ap. – 7.30 + Skupnjak Katarina god. (Dravska) 

PETAK – sv. Joakim i Ana – 7.30 + Mišak Ana i Antun 

SUBOTA – 19.00 – skupna sv. misa: 
+ Kosec Ana i Dragutin i za duše u Čistilištu; + Videc Stjepan god. Marija i 
Gabrijel; + Rihtar Slavko, Rupčić Željko i roditelji; + Horvat Vlado god. i 
rodit. Mišak; + Skupnjak Stjepan god. i Dragutin; + Hren Ana i Lovro i 
Domiter Pavao; + Skupnjak Barbara, Tuđan Agata i obitelj; + Magdalenić 
Tanja; + Mandić Manda i Pero; + Juranko Darinka, Mraz Josip i Stanko; + 
Labaš Anđela god. i Vjekoslav; + Mišak Tomo god. i Ivka; + obitelj Žmuk, 
Novosel i Skupnjak; + Mišak Petar i Franjica; + Knežević Josip, Ilija i Jela; 
+ Mršić Marija i Mišak Ivica; + Višnjić Branko i ob.; + Tuđan Ana; + na čast 
Gospi 

NEDJELJA – 17. KROZ GODINU  
   7.30 – župna 
   9.30 + Kurtek Bara, Katarina i Nina 
 11.00 + Kuharić Marin god. 

Župnik će biti odsutan od 15.7. do 24.7. Sv. mise će imati mons. Leonard 
Logožar iz Svećeničkog doma u Varaždinu. U slučaju sprovoda obratiti se 
župniku u Bartolovcu, vlč. Petru Golubu. 
***************************************************************************** 

Radujući se u Gospodinu, od koga dolazi svako dobro, zamolimo ga iskreno: 
    Gospodine, usliši molitvu našu. 
Gospodine i Oče svega stvorenja, ti si svoga Sina na svijet poslao da tvoje ime bude 
proslavljeno na svakome mjestu: učvrsti svjedočanstvo svoje Crkve među narodima. 
 

Daj da budemo poučljivi propovijedanju apostola  i u skladu s istinom naše vjere. 
 

Ti ljubiš pravedne: pravdu vrati nepravedno potlačenima. 
 

Oslobodi utamničene, vrati vid slijepima, iscijeli ranjene, čuvaj pridošlice. 
Ispuni želju onih koji počivaju u miru: daj im po svom Sinu postići uskrsnuće.  

    Oče naš... 

 Knjiga Ponovljenog zakona donosi Mojsijev govor upućen zajednici 
sabranoj na bogoslužje o Božjoj riječi i odredbama za miran život Izraelaca. 
Ono što vjernici slušaju i mole, postaje dio njih, izlazi im iz srca. Takva riječ je 
razumljiva i može se vršiti. 

 Riječ Božja je zapisivana kako bi bila čitana na bogoslužju, u zajednici 
razmatrana i provođena u svakodnevnom životu. U cijelom govoru proteže se 
proročki poticaj na ispravno štovanje Boga i na vjerničko obraćenje. Sve su 
Božje zapovijedi svedene u ljubav prema Bogu i bližnjemu. A ta je zapovijed 
svima razumljiva i svi je mogu vršiti. 

 Pavao u poslanici Kološanima pobija praznovjerje i vjerski strah te ističe 
ulogu uskrslog Krista Spasitelja, koji je glava Crkve i izmiritelj ljudi s Bogom. 
Po Kristu je Bog prisutan u svijetu i u Crkvi te mudro vodi tok svjetske povijesti 
i život Crkve. Svojom žrtvom na križu čisti nered u svijetu i među ljudima koji 
se uvukao po  grijehu. Sile zla drmaju svijetom, ali ne vladaju njime. 

 U Isusovo vrijeme židovski vjerski starješine su u prvi plan stavljali 
zajedničku vjeru pa su ljubav prema bližnjemu ograničavali na istomišljenike. 
Za Isusa je važno ne samo što ljudi misle nego i što čine, kako postupaju. Isus 
je često uzimao primjere iz svakodnevnog života da bi slušateljima objasnio, 
približio poruku Božjeg kraljevstva. Iz Jeruzalema u Jerihon silazilo se cestom 
dugom 27 kilometara kroz neobradivo pustinjsko područje. Razbojnici su u 
zasjedi čekali usamljene prolaznike ili male grupe putnika te ih pljačkali i često 
ostavljali izranjene. Svećenik i levit nisu pomogli ranjeniku iz nekih svojih 
privatnih i službenih razloga. No,  Samarijanac, ne razmišljajući puno, pomaže 
unesrećenom neznancu. Iz Isusova pitanja i zakonoznančeva odgovora 
proizlazi da je bližnji svaki čovjek koji treba baš njegovu pomoć. Isus i nas danas 
poziva da više činimo dobra djela, a da manje propovijedamo, opominjemo i 
obećavamo. Riječ Božja, kao i zapovijed ljubavi prema bližnjemu, dovoljno su 
razumljive svakom vjerniku te ga usmjeravaju na njegovom životnom putu. 
Trebali bismo je poniznije i dosljednije izvršavati. 

 Današnja nas liturgija poziva da postanemo svjesni svojih lažnih izgovora. 
Često sami sebe oslobađamo od zahtjevnosti riječi Božje, osobito od 
zahtjevnosti ljubavi prema bližnjemu. Samo trebamo čuti onaj poziv kojim 
danas Isus odgovara vjerniku koji se ispričavao da ne zna tko je njegov bližnji – 
idi i ti čini ono što je učinio milosrdni Samarijanac. Nemoj gledati tko je taj kome 
treba pomoć, koju je školu završio, gdje živi, gdje radi, kako se oblači. Samo mu 
pomozi i spasi ga iz opasnosti. 

 

 


