
    ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK -Pohod BDM- 19.00 + Vincek Pavao god. 

UTORAK - 7.30 + na čast sv. Antunu (upis sv. misa za 2.dio godine) 

SRIJEDA -kapelica- 7.30 + Vugrinec Tomo i Terezija i obitelj 

ČETVRTAK - TIJELOVO 

  7.30 +  Skupnjak Florijan god., Magdalena i Stjepan 

10.00 + župna misa - Procesija! 

PETAK - 7.30 + na čast presvetom Srcu Isusovu i Marijinu 

 Klanjanje u 20.00! 

SUBOTA - 19.00 - skupna sv. misa - popis na oglasnoj ploči 

NEDJELJA -  10. KROZ GODINU 

   7.30 + župna 

   9.30 + Skupnjak Antonija                                                                         

 11.00 + Jerešić Danijel god., Aleksa i Agata 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: Susret ministranata: subota u 9:00! 

Zajednica mladih - subota u 19.30, Dječji zbor - petak u 19.00 

LABIRINT 

Na kraju jedan labirint. Od mjesta 

Kreni do crkve skupljaj slova i 

redom ih zapiši. 

____________________________ 

 

 

 

Urednici: Marko Domiter, Sanja Vugrinec;  Odgovara: Josip Hadrović, žpk.    

svibanj, 2010.   Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr  

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

 

 

 

 

PRESVETO TROJSTVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Godina II. broj 27 (79) 30. svibnja 2010. 

Zborna molitva 

Bože Oče, poslao si na svijet 

svoga Sina, Riječ istine, i 

Duha posvetitelja, da 

ljudima objaviš tajnu svoga 

života. Udijeli nam da 

ispovijedamo pravu vjeru, 

priznajemo slavno i vječno 

Trojstvo te se klanjamo tebi, 

svemogućem  

i jedinom Bogu. 

 

Bog je osoban – troosoban 

 

Bože sveti, tako si blizu i tako daleko;  

tako si jednostavan i toliko neshvatljiv. 

I velik si i neizmjeran, vječan i svemoguć.  

Bože, i malen si kao dijete i sputan 

ograničenošću ljudskog bića u vremenu  

i stojiš nemoćan pred čovjekom  

u njegovoj slobodi. 

I jedan si jedini, i trojstven u osobama. 

Isuse, tako si nam ti govorio o Ocu  

koji je dobar, koji je iznad svih nas, 

 koji sve može, koji neizrecivo ljubi;  

o Duhu koji puše gdje hoće i kako hoće,  

koji će nas braniti, koji će se u nama  

suprotstaviti svakoj sili zla i Zloga,  

koji će nas upućivati u svu istinu. 

Ti si nam rekao da je Bog tako ljubio svijet  

da je Sina svoga dao, da je tebe dao,  

da nam to kaže, da nam dokaže svoju ljubav.  

Isuse, ti nam govoriš da u euharistiji blagujemo  

svu Božju ljubav, jedinstvenu i trojstvenu,  

živu i objavljenu u tajni tvoga Utjelovljenja. 

Ti si htio da ono daleko postane nama blizu, da 

ono što je nama nedohvatljivo postane stvarnost  

svih naših dana, postane naša svagdašnjica. 

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


 KUTAK ZA DUHOVNI TRENUTAK 

Draga braćo i sestre! 

 Pred nama je najveća tajna naše vjere - tajna presvetog Trojstva. Mi 

vjerujemo u jednoga Boga koji je zajednica ljubavi Oca, Sina i Duha Svetoga. 

Otac je stvoritelj, Sin je spasitelj, a Duh Sveti je posvetitelj. To smo naučili 

na vjeronauku i to je najbitniji sadržaj naše vjere. Mislim da više nije 

potrebno dokazivati da Bog postoji, da je Isus Krist njegov Sin, da Duh Sveti 

kao treća Božanska osoba neprestano djeluje i dan danas - mi to jednostavno 

vjerujemo.  

 Prva molitva koju smo kao djeca naučili bila je upravo molitva 

presvetom Trojstvu: U ime Oca, i Sina i Duha Svetoga! Vjerujem da smo do 

danas bezbroj puta izgovorili te riječi stavljajući na sebe znak križa. Uvijek 

kad izgovaramo te riječi jasno želimo reći: ja vjerujem u Boga, ja vjerujem u 

presveto Trojstvo! I kad izgovaramo te riječi sebe uvijek stavljamo pod 

moćnu zaštitu presvetog Trojstva. 

 Danas je potrebno zapitati se: započinjemo li uvijek naš dan tim 

riječima i tim znakom križa? Stavljamo li svakog dana svoj život pod zaštitu 

Boga Oca, Sina i Duha Svetoga? Već sam taj znak puno znači. Nemojmo to 

nikada zaboraviti. Nažalost, danas se rijetko u javnosti vidi da se netko 

prekriži. Kao da se jedni pred drugima sramimo priznati da smo kršćani.  

Taj bi sveti znak uvijek trebali stavljati na svoje čelo na početku i na 

kraju našeg dana, prije i poslije jela, prije svakog većeg posla, na početku 

svakog putovanja. Kad sjednemo u automobil lijepo bi bilo da se uvijek 

prekrižimo. Kolike nas opasnosti danas vrebaju na cesti. Nikada ne znamo 

hoćemo li stići kamo smo krenuli. 

A ako se stavimo pod moćnu zaštitu presvetog Trojstva, ako se lijepo 

i pobožno prekrižimo, tada smo nekako sigurniji, tada svoj život prepuštamo 

Trojedinom Bogu. I neka taj znak koji stavljamo na sebe – znak križa - bude 

dostojanstven. Neka ta naša glavna kršćanska gesta bude odraz naše vjere, 

naše pobožnosti i naše ljubavi prema našem Stvoritelju, našem Otkupitelju i 

našem Posvetitelju!  

I uvijek stavljajmo naš život, naš rad, sva naša djela i sve naše misli 

pod moćnu zaštitu presvetog Trojstva. Tada možemo s pravom vjerovati i s 

pravom se nadati da ćemo i u vječnosti zauvijek biti s Ocem i Sinom i 

Duhom Svetim.  

 Josip Hadrović, župnik 

TIJELOVO - DANAS I NEKAD 

Tijelovo ili punim nazivom Svetkovina 

presvetoga Tijela i Krvi Kristove je  

svetkovina kada slavimo otajstvo Božje 

nazočnosti u euharistiji te se na taj dan  

održavaju i poznate tijelovske procesije. 

Kao i u više zapadnoeuropskih zemalja 

i u Hrvatskoj ta se svetkovina slavi kao 

državni blagdan. Tijelovo kao posebni 

blagdan posvećen svečanom čašćenju 

Presvetog oltarskog sakramenta nastaje 

u 13. stoljeću, a na cijelo se zapadno 

kršćanstvo proširuje tek u 14. stoljeću. 

Duguje se viziji augustinske redovnice 

sv. Julijane iz samostana kod Liegea u 

današnjoj Belgiji. Ona je imala viđenje 

punog mjeseca na kojemu je opazila 

jednu mrlju. Puni mjesec je protumačila kao Crkvu, a mrlju kao nedostatak 

jednog blagdana kojim bi se trebao častiti Presveti oltarski sakrament. Na 

njezinu je molbu mjesni biskup Robert de Thorote za svoju biskupiju 

uspostavio blagdan koji se na početku zvao blagdan euharistije. S. Julijana je 

našla sljedbenike koji su žarko promicali ideju toga blagdana i željeli ga 

proširiti na cijelu Crkvu. U tome su i uspjeli.  Papa Urban IV. godine 1264. 

objavljuje bulu kojom blagdan euharistije želi proširiti na cijelu Crkvu. No, 

brza smrt spriječila ga je da to doista i učini. Tek u 14. stoljeću, 1317. godine, 

nakon objavljivanja bule pape Urbana IV - naslov joj je "Transiturus de hoc 

mundo - Odlazeći s ovoga svijeta" - papa Ivan XXII. širi blagdan na cijelu 

Zapadnu Crkvu. Teološki razlozi uspostave toga blagdana zapravo su mnogo 

dublji i znakovitiji. Početkom II. tisućljeća počela je opadati učestalost 

pričešćivanja. Umjesto toga, kao svojevrsni nadomjestak pričešćivanju, 

pojavili su se različiti oblici euharistijskih pobožnosti izvan mise. Posebnu je 

važnost u to doba dobivalo pokazivanje svete hostije. Podizanje je postalo 

jedan od ključnih dijelova euharistijskog slavlja. Najvažnije je bilo vidjeti 

podignutu hostiju. Još možda važniji teološki razlog je poznato osporavanje 

stvarne Kristove prisutnosti u posvećenim prilikama kruha i vina od strane 

Berengarija iz Toursa. Upravo kao reakciju na to osporavanje široka je 

vjernička javnost zahtijevala i zdušno prihvatila jedan takav blagdan kojim se 

svečano ispovijedala i potvrđivala vjera u stvarnu i djelotvornu Kristovu 

prisutnost u posvećenim euharistijskim prilikama. 

 


