
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK - 7.30 + Novosel Petar 

UTORAK - 7.30 + za duše u Čistilištu 

SRIJEDA - kapelica - 7.30 + Višnjić Petar i roditelji 

ČETVRTAK - 7.30 + Sačić Vjekoslava god. Ivan i Anđelka 

PETAK - 7.30 + Golubić Metoda, roditelji i braća 

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

SUBOTA - NEMA sv. mise - hodočašće na Trsat 

 NEDJELJA  - 15. NEDJELJA KROZ GODINU 

   7.30 + župna 

   9.30 + Domiter Ivica god. 

 11.00 + Skupnjak Ivan (Ludbreška) 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: Dječji zbor i zbor mladih - petak nakon mise 

         Biblijska grupa - srijeda u 20:00 

          Susret ministranata - subota u 9:00 

HODOČAŠĆE NA TRSAT - u subotu, polazak u 4.00 ispred crkve 

 
Župna statistika za mjesec lipanj 2009. 
Kršteni: Fran Bogdanović (Tomislav i Valentina r. Straga) 
Umrli: Petar Domiter (r. 1942.) 
 Ivan Vitković (r. 1941.) 
 Rozalija Horvat r. Magić (r. 1923.) 
Vjenčani: Ivana Mlakar i Vjeran Božak 
      Tihana Mikulić i Kristijan Vugrinec 
      Zdravka Đurđević i Krešimir Trajber 

 

Urednici: Marko Domiter, Sanja Vugrinec;  Odgovara: Josip Hadrović, žpk.   
srpanj, 2009.   Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr tel.: 684-150;  
e-mail: zupnilistic.trnovec@gmail.com, info@zupa-trnovec.hr 

14. NEDJELJA KROZ GODINU - PETROVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godina I. broj 32 5. srpnja 2009. 

 
Himan sv. Petru i Pavlu 

Krasote puno rajsko svjetlo vječito 
natopilo je sjajem sreće znatni dan, 
što poglavice apostolske vjenčava 
i grješnicima prolaz k nebu otvara. 

Nebeski vratar i s njim svijeta učitelj, 
ti oci Rima, suci sviju naroda, 

u vijeću rajskom sjede s lovor vijencima; 
na križu prvi, mačem drugi pobijedi. 
Čuj milostivo, Petre, blaženi pastiru, 
što molimo te pa nam grijeha okove 
odriješi riječju kad ti vlast je predana 

da zemlji nebo otvaraš i zatvaraš. 
Naučitelju Pavle, živjet uči nas 
i vuci srca naša u raj sa sobom 

dok vjera gleda svjetlo iza vela svog, 
a kao sunce samo ljubav kraljuje. 

Nek bude slava vječna s čašću, štovanjem 
i s radosnicom pjesmom Trojstvu Presvetom, 

što u jedinstvu svakim stvorom upravlja 
po svekolikom nizu vječnih vjekova. Amen. 

 

1. čitanje: 
Ez 2, 2-5 

Psalam: 
Ps 

2. čitanje: 
2 Kor 12, 7-10 

Evanđelje: 
Mk 6, 1-6 
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 KUTAK ZA DUHOVNI TRENUTAK 

Draga braćo i sestre!      

 Današnja misna čitanja jasno nam govore kako čovjek može biti slijep 
i zdravih očiju. Čovjek odbija Boga, odbija njegovu riječ istine, odbija 
njegovu ljubav i milost. To se najjasnije očituje u današnjem evanđelju. Isus 
dolazi u svoj zavičaj – u Nazaret gdje je proveo 30 godina svojega života. Ali 
sada dolazi kao prorok, kao onaj koji je već učinio mnoga znamenja – sada 
dolazi kao obećani Mesija, kao Sin Božji!  

U sinagogi svojim sugrađanima čita riječi proroka Izaije: „Duh 
Gospodnji na meni je, On me posla blagovjesnikom biti siromasima!“ Nakon 
pročitanog teksta im tumači: „Ja sam taj kojeg ste vi tako dugo čekali, ja sam 
taj o kojem govori prorok Izaija – ja sam obećani Mesija!“  To oni nisu mogli 
prihvatiti. Zavist i ljubomora im je pomutila pamet do te mjere da nisu vidjeli 
ono što je bilo očito – da Isus nije običan čovjek, da djela koja čini može 
učiniti jedino Sin Božji. I nisu prihvatili Isusa, nisu prihvatili njegovu riječ, 
njegov nauk. 

 Nismo li i svi mi često puta slični ovim Isusovim sugrađanima koji su 
ga odbili? Ne govorimo li i mi često za Isusovog namjesnika na zemlji – za 
svećenika: što će on nama soliti pamet, što će on nama govoriti o Božjim 
zapovijedima, što će on nama govoriti da moramo ići u crkvu, da ne smijemo 
psovati, da ne smijemo krasti, da moramo drugima opraštati, da moramo 
promijeniti svoj život… i tako redom, kad svi znamo kakav je on sam, kad 
znamo odakle je, kad znamo čiji je, kad znamo kakav je on prije bio i tako 
redom. 

 Nikad ne znamo kime će se Bog poslužiti da bi nam navijestio svoju 
riječ ili preko koga će nam poslati svoju milost da bi nas spasio! Nije stoga 
važno tko nam govori i kakav je on. Važno je što nam govori, važno je da 
preko njega djeluje Božja milost. Može u crkvi biti i loših svećenika koji se 
ne drže onoga što propovijedaju – ali i preko takvih svećenika Bog nam 
svima govori i šalje nam svoju milost. 

 Isto tako, bilo tko da nam govori o Bogu, o vjeri, o Crkvi – ako nas to 
potiče na vjernost Bogu i obraćenje, ako nakon tih riječi više razmišljamo o 
svojem životu i želimo ga promijeniti na bolje - ma ne znam kako god on 
grešan bio, preko njega djeluje Bog i njegova milost. Na nama je samo 
zadatak da prepoznamo Božju milost i da je prihvatimo, kako nam u zadnji 
dan ne bi bilo rečeno: „K svojima dođe, a njegovi ga ne primiše!“ 

                                                                                       Josip Hadrović, župnik 

KUTAK ZA RAZBIBRIGU 
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8. 8. Petrovo zanimanje

7. ... apostolska - Dj

1.simbol sv. Pavla

2. rimski biskup

3. dan pedesetnice

4. grčki grad koji je posjetio Pavao

5. Pavlovo zanimanje

6. grad na Peloponezu koji je posjetio Pavao

 

SV. PETAR I PAVAO - APOSTOLI 

Sveti se Petar najprije zvao Šimun. Isusu ga je 
doveo njegov brat Andrija. Bavio se ribaranjem. 
Bio je uvijek uz Isusa. Isus ga je prozvao 
stijenom na kojoj će Isus sagraditi svoju Crkvu. 
Kad je Isus bio na ispitivanju kod velikog 
svećenika, Petar ga je zatajio. Poslije svog 
uskrsnuća Isus mu je dao vlast da upravlja 
Crkvom. On je prvi apostol koji je propovijedao 
uskrsnuće Isusovo. U Rim je došao za vrijeme 
cara Klaudija 42. g. Za progona cara Nerona 64. 
g. razapeli su ga na križ naopačke. Simbol 
svetog Petra su ključevi raja. Sveti se Pavao 
najprije zvao Savao. Bio je Židov s rimskim 
građanstvom. Po zanimanju je bio šatoraš. Bio je veliki progonitelj prvih 
kršćana. Na jednom putu u Damask s namjerom da pogubi tamošnje kršćane 
u obasjala ga je svjetlost i ukazao mu se uskrsnuli Isus. 3 dana je bio slijep. 
Od tog događaja postao je Kristov apostol i propovjednik. U trima svojim 
misijskim putovanjima prošao je velik dio Male Azije i Mediterana. Zbog 
propovijedanja vjere u Isusa htjedoše ga pogubiti Židovi, no odvedoše ga u 
Rim na sud caru jer je bio rimski građanin. Odlazak u Rim iskoristio je da 
propovijeda u njemu. Napisao je mnogo poslanica u gradove koje je posjetio. 
U poslanicama su sadržane poruke, tumačanja vjere i Isusova života. 
Smaknut je mačem 67.g, zato je mač njegov simbol. Svetom Petru i Pavlu 
posvećene su 2 velike bazilike u Rimu. 
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