
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PON. – sv. Toma Akvinski – 7.30 + Kenji Vladimir i roditelji i Mišak Antun 

UTORAK – 7.30 + Skupnjak Antonija god. i Filip 

SRIJEDA – 7.30 + Čajavec Ana god. i Ivan 

ČETVRTAK – sv. Ivan Bosco– 7.30 + Kosec Ana god. i Franjo i Kuharić Marin 

PRVI PETAK – 7.30 + ob. Kosec Ivana i Mišak Stjepana 
 Klanjanje pred Presvetim u 18.00! 

SUBOTA – SVJEĆNICA – 7.30 + Sačić Agata, Petar i Stjepan 
17.00 – skupna sv. misa! 
+ Kosec Ivan i Marija i Vincek Danica; + Benčić Marijan; + Mišak Mijo i roditelji; 
+ Skupnjak Franjica god. i Petar; + Mišak Maks, Dragica i Štefica; + Lacko Ivan 
i Marija; + Hren Blaž i Anka; + Milčevski Marija god. ob. Plevnjak i ob. Augusta 
Skupnjak; + Jerešić Ivica god.; + Višnjić Ana god. i Franjo; + Makšan Justina i 
ob. Vlahović; + Skupnjak Barbara god.; + Vuković Vjekoslav god. i ob.; + 
Marjanović Mirko; + Kosec Stjepan i Agata; + Hrman Martin, Marija i Jagica; + 
Mišak Ivan i Marija i rod. Jerešić; + Šilec Ana i rodit. i Horvatić Vladimir; + 
Novosel Marija i Dragutin i ob. Vugrinec; + Mišak Danica god.; + Đunđek Petar 
god. i Milka; + Jerešić Agata, Aleksa i Danijel; + Mišak Mijo; + Kajgo Niko i Ana 
god.; + Magić Viktorija, Milan i Viktorija; + Strnad Katica i August i Hren Pavao; 
+ Horvat Agata i Stjepan; + Skupnjak Andrija, Julijana i Stjepan; + Flis Damir 

NEDJELJA – 4. NEDJELJA KROZ GODINU 
  7.30 – župna  
  9.30 + Hadrović Franjo god. ob. Hadrović i Kuzmić 
11.00 + Šaško Martin god. ob. Šaško, Mišak Bolto i Ana god. 
************************************************************************* 
Župni vjeronauk: petak u 14.30 prvopričesnici;  
    15.30 firmanici; 
Ministranti – susret u subotu u 10.00; 
Mješoviti zbor – proba u srijedu u 19.30; 
Dječji zbor – proba u nedjelju u 10.15! 
Zajednica mladih – petak u 18.00 
Na Svijećnicu će kod obadvije sv. mise biti blagoslov svijeća. Svijeće sa štitnicima ćete moći 
nabaviti na ulazu u crkvu. Prihod od prodaje svijeća ide za potrebe caritasa. Sastanak za 
članove Župnog caritasa u srijedu u 18.00. 
 

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

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

 

 

 

 

 
 

 

 

Prvo čitanje: Neh 8, 2-4a.5-6.8-10 

Psalam: Ps 19, 8-10.15 

Drugo čitanje: 1Kor 12, 12-30 

Evanđelje: Lk 1, 1-4; 4, 14-21 
 

Iz Evanđelja po Ivanu (Lk 1, 1-4; 4, 14-21) 

Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među 
nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – 
pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po 
redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen. 
U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj 
okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama. 
I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u 
sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe 
mjesto gdje stoji napisano: 
»Duh Gospodnji na meni je 
jer me pomaza! 
On me posla blagovjesnikom biti siromasima, 
proglasiti sužnjima oslobođenje, 
vid slijepima, 
na slobodu pustiti potlačene, 
proglasiti godinu milosti Gospodnje.« 
Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u 
njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u 
ušima.« 

Godina XI.         Broj 9 (531)  27. siječnja 2019. 

3. NEDJELJA KROZ GODINU 
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S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TJEDAN BLAGOSLOVLJEN MOLITVOM 

Blago čovjeku koji se boji Gospodina * 
        i koji uživa u naredbama njegovim; 
    moćno će mu biti na zemlji potomstvo, * 
        na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov. 
    Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, * 
        njegova pravednost ostaje dovijeka. 
 

Čestitima sviće ko svjetlost u tami: * 
        milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin. 
    Dobro je čovjeku koji je milostiv 
        i daje u zajam, * 
        koji poslove svoje obavlja pravedno. 
    Do vijeka neće on posrnuti: * 
        u vječnome će spomenu biti pravednik. 
 

Ljutito će to gledati bezbožnik, † 
        škrgutat će zubima i venuti, * 
        propast će želja opakih. 
 

Slava Ocu i Sinu * 
        i Duhu Svetomu. 
    Kako bijaše na početku, † 
        tako i sada i vazda * 
        i u vijeke vjekova.      
************************************************************************** 
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. 

 U Bibliji-Starom Zavjetu, zapisana je burna povijest izraelskog naroda. Tako u 
današnjem prvom čitanju saznajemo kako su zbog čestih odlazaka u ropstvo 
zaboravili/zanemarili Zakon i kao nauk i kao stil života određen etičkim načelima. Bili su 
Izraelci, ali kao da su izgubili svoj identitet jer su prihvatili stil života poganskih naroda  
koji su ih okruživali. Trebalo je ponovno narod poučiti sadržajima Biblije, podsjetiti ih na 
Savez sklopljen između njihovih predaka predvođenih Mojsijem na putu iz egipatskog 
ropstva u obećanu zemlju. U središtu svega treba biti Božja riječ jer se oko nje okuplja 
narod Božji, sluša je, razmišlja o njoj i živi prema njoj. Ta Riječ daje život.  Slušanje i 
poštovanje Božje riječi izvor su razumijevanja koje ne ostaje samo na racionalnoj razini, 
nego znači i njezino prihvaćanje u čovjekovoj nutrini, gdje nas najdublji osjećaji dovode u 
srž snage te Riječi. 

 Možemo si postaviti pitanje kako mi danas čitamo i promišljamo tu Riječ? Bi li se 
moglo reći da smo i mi u nekom ropstvu te da su mnogi naši kršćanski i hrvatski sadržaji 
ispražnjeni? Ostala je pripadnost kršćanstvu, katoličanstvu, ali kao da nam nekako u 
javnosti smetaju kršćanski sadržaji i nazivi. Moglo bi se reći da nam je na općem planu 
potrebno učiniti ono isto što je učinio Ezra Izraelskom narodu. Iz početka uvoditi u 
kršćanske sadržaje i poučavati u vjeri sve naraštaje. Potrebna nam je unutarnja obnova. 
Mnogi ne znaju temeljne geste kršćanskog ponašanja. Potrebno je vratiti se iskonskoj 
vrijednosti. Uzmimo samo  svetkovinu Božića - nije li se nekako ispraznio njegov smisao 
i izgubila njegova bît, zar se nije dosta profanirao iako ga slavimo kao kršćanski i državni 
blagdan? Zar ga nismo svetije i dostojanstvenije slavili u vrijeme zabrana? Postali smo 
danas nemoralnije društvo nego smo to bili prije. Pogledajmo samo na razini govora, 
međusobne komunikacije. Nikada u medijima, u kazalištu, u književnosti ili u javnom 
govoru nije bilo vulgarnijih izričaja i prostačenja kao danas. U tome vrlo brzo slijedimo 
sekularizirani Zapad, štoviše, u nekim stvarima smo ga i nadmašili. U Bibliji imamo savjete 
i iskustva kako prebroditi te probleme. Bibliju treba trajno čitati i uvijek će nam iznova 
progovarati novom snagom i usmjeravati nas u novi život. Osvjetljavat će nam put u 
budućnost. No, trebamo htjeti obnovu. 

 Isus nam je poslan navijestiti slobodu duha. Mi smo za svoju slobodu odgovorni. 
Sami se oslobađamo od svega onoga što nas osobno zarobljava. Isus naviješta i donosi 
poruku svima nama. Pomaže nam izaći iz  duhovnog ropstva i sljepila jer ono je izvor svih 
čovjekovih zala i grijeha. Čovjek u takvom stanju ne može prepoznati bližnjega kao brata, 
Boga kao stvoritelja niti Isusa kao Krista - Mesiju. Ozbiljno pročitana i duboko 
promeditirana Božja riječ može biti blaga vijest siromasima, može vid vratiti slijepima, 
može dati slobodu zarobljenima, može izliti milost Božju na svijet. Kao zajednica vjernika 
trebamo što jasnije doživjeti Isusovo svjedočanstvo u sinagogi, trebamo otvoriti oči svoga 
duha i uprti pogled u Isusa pred nama. Usmjereni prema njemu obasjat će nas njegovo 
svjetlo i tako ćemo drugima bili putokaz i prosvjetljenje. Svojim životom u slušanju Riječi 
i vjerom u Krista, koji je ispunjenje proroštava, možemo (p)ostati blagovjesnicima – 
ispunjeni Duhom Svetim. Samo se trebamo odvažiti i krenuti. 

  

 

 


