
ŽUPNE OBAVIJESTI OD 4.5. – 10.5. 2020. 
 

PONEDJELJAK: 19.00 + Sačić Petar god. i ob. 

UTORAK: 19.00 + Skupnjak Florijan i Cecilija i Kuharić Marin 

SRIJEDA: 19.00 + Mišak Jelka god. i rodit.  

ČETVRTAK: 19.00 + Mišak Antun (Kr. Tomislava) 

PETAK: 19.00 + Mraz Milka i Hižak Snježana 

SUBOTA – skupna sv. misa u 19.00: 

+ Skupnjak Petar, Anka, Nikola i ob. Šaronja 

+ Skupnjak Stjepan god. (A. Kovačića) 

+ Rihtar Slavko, Rupčić Željko i ob. Petrinec 

+ Moravec Antun i sinovi 

+ Videc Marija, Josip i Svetec Vera 

+ Mišak Stjepan, Dragutin i Terezija 

+ Horvat Stjepan god. Dražen i ob. Jagačić  

SLJEDEĆA NEDJELJA – 5. VAZMENA  

 7.30 + župna 

   9.30 + Lacko Ivan i Terezija 

           11.00 + Levatić Miljenko i Elvira 

*************************************************************************************** 

Svakoga dana kroz mjesec svibanj u 18.25 započinje svibanjska 

pobožnost (osim nedjelje kada se krunica moli prije svake sv. mise). 

Svi koji su imali sprovode u ovo vrijeme dok je trajala zabrana vjerskih 

okupljanja mogu dogovoriti s župnikom vrijeme održavanja sprovodnih 

sv. misa. Sve misne nakane koje su bile upisane kroz ovo vrijeme su i 

odslužene. Ako ih niste platili, to možete učiniti kroz ovo naredno 
vrijeme. Svima koji su podmirili svoje troškove od srca zahvaljujem. 

Od ponedjeljka, 4. svibnja naša Knjižnica nastavlja s radom. Radno 

vrijeme je od ponedjeljka do petka u vremenu od 17.00 – 19.00. Subotom, 

nedjeljom i blagdanima Knjižnica ne radi.                                                    

Sveta Potvrda i Prva sveta Pričest se odgađaju do daljnjega. 

Odgovara: Josip Hadrović, žpk.  
svibanj 2020. Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

     

 

    Prvo čitanje: Dj 2, 14a.36-41 

    Psalam: Ps 23, 1-3a.3b-4.5.6 

    Drugo čitanje: 1Pt 2, 20b-25 

    Evanđelje: Iv 10, 1 - 10 

MJESEC SVIBANJ – MARIJIN 

MJESEC 

Riječ je o pučkim pobožnostima koje su 

nastale tako da je narod nosio pred Djevicu 

Mariju bukete i vijence svježeg proljetnog 

cvijeća, htijući na takav način njezine kipove 

i slike još više uresiti. Pri tome su joj pjevali 

razne pjesme i molili marijanske molitve, 

napose molitvu krunice. S vremenom se ta 

pobožnost ukorijenila u cijeloj Crkvi i predstavlja narodu vrlo drag oblik 

štovanja nebeske Majke. 

Obično se pobožnost provodi po župama uz večernju misu, moleći krunicu, 

Lauretanske litanije i pjevajući marijanske pjesme. Još je Isus s križa kazao 

„evo ti Majke!”. Uvijek je mislio na nas u svojoj ljubavi, a mi, zahvalna djeca 

Božja, slijedimo Mariju kako ne bismo  zalutali na putu ovozemaljskoga 

života. Moleći otajstva svete krunice povezujemo se i ujedinjujemo s Kristom 

koji je središte i cilj svake naše molitve. Neka molitva krunice ispuni i ovaj 

svibanj. 

Godina XII.         Broj 18 (591)  3. svibnja 2020. 

4. VAZMENA NEDJELJA - 
NEDJELJA DOBROGA PASTIRA 

 

 

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


ISUS DOBRI PASTIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Župna statistika za mjesec ožujak i travanj 2020. 

Umrli: Josip Kocijan (r. 1956.), Stjepan Hrupek (r. 1947.), Zvonko 

Grediček (r. 1958.), Petr Mraz (r. 1930.), Barbara Skupnjak r. Škorak (r. 

1946.), Angjelka Špiranec r. Skupnjak (r. 1939.), Ivica Ružić (r. 1965.), 

Ana Mikulić r. Mlakar (r. 1931.), Pavao Skupnjak (r. 1931.), Dragica 

Tuđan r. Žmuk (r. 1933.). 

Kršteni : Lea Novak (Mario i Monika r. Magić). 

Vjenčani: nije bilo. 
 ******************************************************************************** 

Hrvatski zavod za javno zdravsktvo izdao je Preporuke za sprečavanje 

zaraze COVID-19 tijekom vjerskih obreda u crkvama koji su dozvoljeni 

od subote 2. svibnja 2020. godine. Neki od najvažnijih naglasaka su: 

 Držati propisanu udaljenost (2 metra). Članovi iste obitelji ne trebaju 

držati tu udaljenost.  

 Pri ulasku u crkvu dezinficirati ruke. 

 Preporučljivo je koristiti zaštitne maske preko usta i nosa tijekom 

boravka u crkvi (osim kod primanja sv. Pričesti. Svećenik za vrijeme 

dijeljenja sv. Pričesti obavezno nosi zaštitnu masku). 

 Svi koji imaju bilo kakve simptome bolesti (povišena temperatura, 

kašalj, teško disanje ili su moguće bili u kontaktu s osobama 

pozitivnim na COVID – 19) neka se suzdrže od dolaska u crkvu. 

 Neka se ukloni blagoslovljena voda na ulazu u crkvu iz škropilnica. 

 Nema molitvenika i pjesmarica (osim vlastitih donesenih sa sobom). 

 Kod prikupljanja milostinje neka vjernici ne dotiču košaricu. 

 Nema geste pružanja mira rukovanjem. 

 Sveta Pričest se dijeli isključivo na ruke. 

 Sveta ispovijed se preporuča u posebnom većem prostoru (nikako ne 

ispovjedaonica). Kod nas će se ispovijedati u zimskoj kapeli (za 

vrijeme svibanjskih pobožnosti). 

 Sakramenti krštenja i vjenčanja se mogu odvijati ali uz sve potrebne 

uvjete. 

 I dalje nema župnog vjeronauka kao niti proba pjevačkog zbora. 

 Kod bilo kakve aktivnosti u crkvi izbjegavati fizičke kontakte (što 

manje doticati rukama klecala, rukovanjem ne izražavati sućut ili 

čestitku). 

 

 Draga braćo i sestre! Nakon 45 dana evo nas opet zajedno. Vjerujem da vam je 

nedostajala ova naša crkva i ovo naše zajedništvo. Lijepo je imati mogućnost pratiti 

sv. misu na televiziji ali, kako su mi mnogi posvjedočili, to nije to. Puno je ljepše u 

zajedništvu s drugima sudjelovati na euharistijskom slavlju i primiti u srce živoga 

Isusa. Nadam se da ćemo i nadalje imati tu mogućnost, naravno uz pridržavanje 

svih potrebnih mjera. Danas je nedjelja Dobrog pastira. Isus je taj Dobri pastir koji 

se brine za svoje ovce, za svoje vjernike, za one koji su svoje živote povjerili 

njemu. A to smo svi mi koji smo se svojim životom opredijelili za Njega. Isus je tu 

svoju pastirsku službu povjerio i svojim namjesnicima na zemlji, biskupima i 

svećenicima. Stoga budućnost Crkve uvelike ovisi o tome kako ti duhovni pastiri, 

Isusovi namjesnici, vrše svoju pastirsku službu. 

 Upravo zato se danas, na nedjelju Dobrog pastira, molimo za duhovna 

zvanja. Obično se govori da se treba moliti za nova duhovna zvanja. To je Isusova 

želja i to nije uopće upitno. Ali ne smijemo zaboraviti molitvu i za postojeća duhovna 

zvanja, za sadašnje svećenike, redovnike i redovnice, kako bi se oni što više učvrstili 

u oduševljenju i vjernosti Isusu Kristu te kako bi drugima, posebno mladima, bili 

primjer i uzor. 

 Mladima je danas prije svega potreban primjer, kako u obiteljskom životu, 

tako i u duhovnom pozivu. Svi smo se mi, koji smo prihvatili duhovni poziv, na 

početku oduševili nečijim dobrim primjerom. I zato je blagopokojni papa Ivan Pavao 

II. poticao ne samo na molitvu za duhovna zvanja, nego i na to da svaki svećenik sebi 

odgoji nasljednika. Stoga, na nama svećenicima je velika odgovornost i velika 

zadaća, živjeti svoj poziv radosno, biti primjer i poticaj mladima da i netko od njih 

krene tim putem.    

 Danas su mladi ljudi izloženi brojnim i moćnim utjecajima izvana. Nudi im 

se sve i svašta, a najmanje ono što je dobro i vrijedno. Nudi im se hedonizam, 

materijalizam, nude im se svi mogući poroci: droga, alkohol, agresivna glazba, koja 

ne samo da oštećuje sluh, nego i zatupljuje sve plemenite osjećaje. Mladi su zbog 

svega toga zbunjeni i često lutaju bez cilja. 

 No, mladi i te kako imaju svoje ideale, imaju poleta, imaju želje da uspiju 

u životu, da se ostvare kao pošteni ljudi, kao moralne osobe. U tome im mi odrasli 

trebamo pomoći prije svega svojim primjerom. Što mladi danas mogu vidjeti u 

svijetu odraslih ljudi? Ako je istina da oni bježe od žrtve i odgovornosti, sigurno je 

da su takav život već od nekoga vidjeli. Oni samo oponašaju ono što oko sebe vide. 

Naša je odgovornost velika. I zato danas, na nedjelju Dobroga pastira, molimo za 

naše mlade da se i netko od njih odluči za duhovni poziv. Ali prije svega dajmo im 

dobar primjer kako bi po nama postali dobri i pošteni ljudi koji svoju vjeru žive i 

drugima je svjedoče.                                       Josip Hadrović, župnik 
  


