
    ŢUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK - 7.30 + Špiranec Stjepan i obitelj 

UTOR. - 7.30 + Mikulić Terezija, Ivan i Vlado god. 

SRIJEDA -7.30 + Majcen Gabrijel god. 

ČETVRTAK - 7.30 + Skupnjak Stjepan god. i Flajšman Nenad  

PETAK – 7.30 + Skupnjak Bartol god. i Ivanka 

- Križni put u 18.00 

SUBOTA –– skupna misa u 18.00 – popis na oglasnoj ploči! 

NEDJELJA -  5. KORIZMENA   

   8.00 + nema sv. mise - Kriţni put mladih - jutarnja molitva! 

   9.30 + Novosel Terezija, Francika i Valent Majcen  

 11.00 + Skupnjak Ivan (Ludbreška) 

Pobožnost križnog puta u 15.00! 

AKTIVNOSTI: dječji zbor – četvrtak u 19.00,  

ŢUPNI VJERONAUK: subota u 9 - prvopričesnici, petak u 17.00 - firmanici 

 

11. KRIŽNI PUT MLADIH VARAŽDINSKE BISKUPIJE 

 9. i 10. travnja 

Sveti Ilija – Trnovec - Ludbreg 

Svi zainteresirani mladi javiti se još samo DANAS!!! 

 

O Isuse, ja spoznajem, da sam tebi zgrješio,  

teškim grijehom jadnik tvoju ljubav sam izgubio.  

 

O Isuse, ja se kajem; grešnom meni milost daj,  

da ti sluţim sve do smrti i da stečem vječni raj. 

 

 

 
Urednici:Marko Domiter, Sanja Vugrinec;  Odgovara: Josip Hadrović, ţpk. 098/249 - 532   

travanj 2011., web: www.zupa-trnovec.hr. 

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

 

 

 

 

4. KORIZMENA NEDJELJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Godina III. broj 19 (123) 3. travnja 2011. 

Popričesna molitva 

Boţe,  

ti prosvjetljuješ  

svakog čovjeka  

koji dolazi  

na ovaj svijet; 

molimo te,  

izliječi nam  

sljepoću srca  

da spoznamo što je pravo 

i tebe iskreno ljubimo. 

 

Isuse – svjetlo svijeta 
 

Isuse, oslobodi me, oslobodi nas  

od sljepoće duše, od mraka srca.  

Oslobodi nas, Isuse, od nevjere i sumnje,  

od lutanja po bespuću, od utjecaja zlih  

sila ovoga svijeta, osobito od mrţnje i duha  

osvetoljubivosti. Od svega me toga, od  

svega nas toga ti, Isuse, oslobodi i spasi! 

 

Darovao si ovom čovjeku svjetlo njegovim  

tjelesnim očima. Za Ţidove je to bilo nešto  

neviĎeno, neizrecivo. Ipak, osjećam da si tom  

čovjeku darovao puno više, kada te je  

priznao i prihvatio kao Sina Čovječjega,  

kao Spasitelja svijeta i kada je pao  

ničice pred tobom i poklonio ti se. 

 

Hvala ti Isuse, što si nas prosvijetlio već u onom  

blagoslovljenom času kada smo primili 

sakrament prosvjetljenja, sakrament krsta.  

Danas te molimo, Gospodine Isuse,  

raţari taj plamen u nama da bismo u tebi  

i po tebi i mi postali sve jasnije svjetlo svijeta  

i da bi te mnogi ljudi upoznali i prihvatili 

 kao svoga Spasitelja. 

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


 KUTAK ZA DUHOVNI TRENUTAK 

Draga braćo i sestre! 

EvanĎelje ove nedjelje donosi nam susret Isusa sa slijepcem od 

roĎenja. Zanimljivo je primijetiti kako je evanĎelist Ivan opisao taj susret: 

„Isus prolazeći ugleda čovjeka slijepa od roĎenja!“ Kao da vidimo Isusove 

oči koje su uprte u slijepca i vide njegovu nevolju. To su oči kroz koje Bog 

gleda svijet i vidi nevolju svakog čovjeka. A nama se često čini da je Bog 

slijep i da ne vidi što se dogaĎa na ovom svijetu. A to nije točno. On sve jako 

dobro vidi. Njegov pogled dopro je i do ovoga slijepca. Vidio je njegovu 

patnju i hoće mu pomoći. Kod toga ne čini ništa spektakularno. Koristi se 

zemljom i pljuvačkom kako bi omogućio slijepcu da progleda; rekli bismo da 

uzima čak nedostojnu tvar, ali ta nedostojna tvar u njegovim rukama postaje 

spasonosna. 

 Svi smo mi po krštenju dobili dar vjere, vjere koja bi nam trebala 

omogućiti da na svijet i na drugog čovjeka gledamo Boţjim očima. U tom 

našem pogledu ne bi smjelo biti niti mrţnje, niti zavisti, niti pohlepe, niti 

osude. Naţalost, svi mi moramo priznati da smo često zaslijepljeni. Ovo 

vrijeme korizme prilika je da ponovo otkrijemo Isusov pogled, da ponovo 

počnemo gledati njegovim očima na svoga bliţnjega i na svijet oko sebe. Ako 

budemo gledali tim očima onda će nam i sve ono što nam posreduju mediji 

postati drugačije, dobit će pravo mjesto u našem ţivotu, sve ćemo to kritički 

prosuĎivati i prihvaćati. 

 Još je nešto vaţno uočiti u današnjem evanĎelju. Isus poziva slijepca 

na suradnju. Mogao ga je on izliječiti samo jednim pogledom, ali Isus traţi od 

slijepca da se opere u kupalištu Siloamu! On to čini i ponovo moţe vidjeti. I 

svi mi kad smo bolesni odlazimo liječniku. On nas tada pregleda, postavi 

dijagnozu i odreĎuje terapiju. No, ako mi ne suraĎujemo s liječnikom,  ako se 

ne drţimo onoga što nam je rekao, ako ne uzimamo propisane lijekove – 

sigurno je da nećemo tako brzo ozdraviti. Zar nije isto i s našim duševnim 

zdravljem. Svi smo mi više ili manje bolesni i u duši. Savjest nam je 

opterećena grijehom. No, Bog nam ţeli pomoći. On nas ţeli duševno 

ozdraviti. Ali on to ne moţe učiniti bez naše suradnje, bez našeg angaţmana! 

 On nam propisuje lijek i terapiju. Znamo, lijek je sveta ispovijed, a 

terapija je molitva, post, odricanje i vršenje djela ljubavi i milosrĎa. Ova 

korizma je milosno vrijeme kroz koje bi ta terapija trebala donijeti ploda – 

naš duševni mir!  

                               Josip Hadrović, župnik 

 KORIZMENA PRIČA ZA RAZMIŠLJANJE 

Jednoga dana Sotona je došao posjetiti Isusa u Edenskom vrtu;  

izgledao je vrlo sretan i ponosan. 

"Da, Gospodine, sada sam ih sve zarobio, pa...gotovo sve, ovdje dolje kod 

sebe. Postavio sam zamke, upotrijebio sam iskušenja kao mamac, dobro 

znam da nitko neće moći odoljeti.  

Evo, gotovo sam ih sve uhvatio!"  

"Što kaniš učiniti s njima?" upita Isus. 

Sotona odgovori "O, namjeravam se s njima dobro zabaviti!" Natjerat ću ih 

da se razvode nakon što su se vjenčali, tako da nikada ne mogu učvrstiti 

osnovu čovječanstva, "obitelj". Natjerat ću ih da se meĎusobno mrze i 

vrijeĎaju, natjerat ću ih da padnu u nekontrolirano uzimanje alkohola i droge. 

Naučit ću ih da proizvode oruţje i bombe, da se meĎusobno ubijaju. "Zaista 

ću se dobro zabaviti!"  

"Što ćeš učiniti kada ti igra s njima dosadi?" upita Isus. 

"Oh, onda ću ih poubijati i njihove duše će biti moje zauvijek."  

"Gospodine, uza sve duţno poštovanje, to je ipak njihova odluka."  

"Koliko traţiš za sve njih?" 

"Ma, nije istina da ti zaista ţeliš te ljude. U njima nema ništa dobro. Zašto ih 

ţeliš, niti te slijede niti te vole? Mnogi te čak i mrze! Vidio sam mnoge kako 

pljuju na tebe, proklinju te, čak te i niječu."  

"A još k tome, mene zaista jako vole."  

"Ti ne ţeliš te ljude!!!"  

"Koliko?" ponovno upita Isus. 

Sotona ga pogleda zlobnim pogledom  

"Ţelim sve tvoje suze i svu tvoju krv, ţelim bol cijelog svijeta, sve zajedno"  

Isus reče ..."D O G O V O R E N O!" i plati cijenu. 

Kako je strašno kada ljudi ne traţe Boga,  

a onda se pitaju zašto svijet ide prema paklu!  

Kako je strašno da svakodnevno poseţemo za novinama da bismo čitali o 

tragedijama a nikada ne poseţemo za Biblijom.  

Kako je nerazumno što svi ţele u raj, misleći pritom da tamo mogu stići bez 

da vjeruju, bez da ljube Boga više od svega drugog, ili bez da vrše što Biblija 

naučava ...Boţji Zakon.  

Nije li strašno kada neki govore "Vjerujem u Boga", a još uvijek slijede 

Sotonu (koji se, u stvari, i sam boji Boga) i to znajući što je On za nas učinio. 

Jer Njega nisu ubili Rimljani. Ubio Ga je naš grijeh, da bi nama bilo 

oprošteno da bismo upoznali Njega u slavi kod Oca. 


