
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK-Križevo- 7.30  
+ Mikulić Viktor i Marija god. i Vincek Ludmila 

UTORAK-Gospa žalosna- 7.30 + Mišak Josip (Varaždinska 84) 

SRI. -kapelica- 7.30 + Tuđan Ivan god. Marija, Pavao i Stanislav 

ČETVRTAK - 7.30 + Novosel Terezija god. i Vilim 

PETAK -  7.30 + Vitković Ivan 

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

 NEDJELJA  - 25. NEDJELJA KROZ GODINU 

   7.30 + župna 

   9.30 + Golubić Katarina i Ivan god. i Oskoruš Rudolf 

 11.00 + Vugrinec Danica i Ivan i Zlatarek Ivan -zaziv Duha Svetoga 

ŽUPNE AKTIVNOSTI:  Susret ministranata - subota u 9.00 

    Zbor, proba – subota u 19:30 

ISPOVIJED za svu školsku djecu i mlade  - subota u 15:00 

Gospa žalosna – 15. rujna 

Žalosna Gospo, tvoja bol dosegla je vrhunac 
kad si u svoje majčinsko krilo primila mrtvo 
tijelo svoga Sina. Dok si promatrala njegovo 
lice bez života, u kojem si toliko puta uživala, 
promatrajući ga u Nazaretu, tvoje je srce 
razdirala neopisiva bol i patnja. No, kako god 
bila velika i duboka tvoja bol, ti se ponovno 
prepuštaš vodstvu Božje volje i prikazuješ svoju 
i Sinovu žrtvu za spasenje tolikih duša. Nauči i 
nas da znamo u svojim žrtvama i kušnjama 
gledati odraz Božje volje i da znamo sve to 
prikazivati za spasenje neumrlih duša! Amen! 

Urednici: Marko Domiter, Sanja Vugrinec;  Odgovara: Josip Hadrović, žpk.   
rujan, 2009.   Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr 
e-mail: zupnilistic.trnovec@gmail.com, info@zupa-trnovec.hr 
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Godina I. broj 42 13. rujna 2009. 

 
  Ti si Krist! 

Ono što ti je Petar rekao u svojoj ispovijesti 
vjere,  želim, Isuse, da ti kaže svatko od nas 

na svoj način. Da, ti si Krist, ti si Pomazanik. 
Ti si ispunjenje svih naših očekivanja.  

Ti si onaj kojemu sve možemo reći. Nemamo 
drugoga. Isuse! Imamo samo tebe i samo se u 
tebe pouzdajemo. Dođi nam i spasi nas! Ti si 
onaj koji otkupljuješ našu domovinu, svakoga 

od nas. Prema tvojim riječima i tvojem 
primjeru primili smo život, obdareni smo 

njime, ali ne da ga sebično proživimo, da se 
zatvorimo u svoje interese i komotnost, nego 

da se razdajemo i da svojim životom nadarimo 
mnoge radošću i ljubavlju. Tada je to pravi 
život, darovani život, jer tko hoće život svoj 
spasiti, izgubit će ga, a tko ga izgubi, tko ga 
dadne, tko ga razda i potroši na druge, taj će 
ga naći. Poziv je to na vjeru u pravi, istiniti 

život u hodu za tobom na život u službi 
kraljevstva Božjega, u službi vječnosti! 

 

1. čitanje: 
Iz 50, 4-9 

Psalam: 
Ps 116, 1-9 

2. čitanje: 
Jak 2, 14-18 

Evanđelje: 
Mk 8, 27-35 
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 KUTAK ZA DUHOVNI TRENUTAK 

Draga braćo i sestre!     

 „A vi, što vi kažete tko sam ja?“ To pitanje postavlja Isus svojim 
učenicima. Kao i uvijek, Petar je najbrži i u ime svih ispovijeda svoju vjeru: 
„Ti si Pomazanik – Krist“. Drugi evanđelisti spominju kako je Isus nakon 
toga pohvalio Petrovu vjeru, kako je jako uzdigao Petra! 

 Ali već u slijedećem trenutku scena se iz temelja mijenja. Taj isti 
Petar, koji je samo trenutak prije zaslužio Isusovu pohvalu, ošinut je žestokim 
Isusovim riječima. „Odlazi od mene Sotono!“ Nitko od Isusa nije čuo tako 
teške riječi! Zašto se to dogodilo? Zašto je Isus tako oštro nastupio? Zato jer 
se Petar stavio na stranu Božjeg protivnika. Petar je htio Isusu najbolje, ali je 
grubo pogriješio jer je pokušao Isusu nametnuti isto ono što i sotona. Pokušao 
je Isusa odvratiti od trpljenja. I zato je doživio tako teški ukor kojega neće 
zaboraviti do kraja života. 

 Isus je znao da samo preko trpljenja može ispuniti svoju spasiteljsku 
zadaću i ulogu. To su već mnogo stoljeća ranije navijestili proroci. I Isus tom 
trpljenju ide mirno ususret. No, njegovim će učenicima trebati vremena dok 
to shvate i prihvate. U završnom dijelu današnjeg evanđelja Isus strpljivo 
tumači učenicima što će se s njim dogoditi, kakva je njegova sudbina ali i 
sudbina njih – učenika. Svaki koji želi biti njegov sljedbenik treba uzeti svoj 
križ i tako s Isusom podijeliti svoju sudbinu. Isus ih upozorava da taj križ 
seže jako daleko – čak do gubitka vlastitog života. 

 Isus naglašava da svaki njegov učenik, dakle i svatko od nas treba 
uzeti svoj križ. Što to znači? Uzeti svoj križ znači uzeti svoj dio 
odgovornosti, prihvatiti svoj životni zadatak, prihvatiti svoje dužnosti i 
savjesno ih izvršavati. Pod životnim križevima ne podrazumijevamo samo 
bolesti, tragedije i poteškoće koje nas mogu u životu snaći. Životni križevi 
mogu biti i svakodnevne naše dužnosti koje počinju već od malih nogu. Tako 
djeca već od malena trebaju ići u školu, a znamo kako je to mnogima teško. 
Radnici trebaju svaki dan ići na posao, i po vrućini i po zimi, i po suncu, i po 
kiši – ni njima to nije baš lijepo i ugodno. Nositi križ znači i izvršavati 
svakodnevne kućanske poslove: kuhati, prati, pospremati, čistiti…  

To su svakodnevni križevi koje imaju svi ljudi. I te križeve treba 
prihvatiti i strpljivo nositi. I savjesnim izvršavanjem tih svakodnevnih 
poslova – križeva postići ćemo vječno spasenje. 

Josip Hadrović, župnik 

 KUTAK ZA RAZBIBRIGU 
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Uzvišenje svetog Križa - 14. rujna 

Klanjamo Ti se Kriste i blagoslivljamo te, 
jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. 

Evanđelje po Ivanu (Iv 3, 13-17)  
U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: „Nitko nije 
uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin 
Čovječji. I kao što je Mojsije podigao zmiju u 
pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji da 
svaki koji vjeruje, u njemu ima život vječni. 
Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga 
Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega 
vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. 
Ta Bog  nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, 
nego da se svijet spasi po njemu.“ 

Bože, po tvojoj volji  
naš Spasitelj je podnio smrt na križu 

da otkupi sve ljude. 
Daj da u ludosti križa 

upoznamo tvoju mudrost i moć 
te u nebu postignemo vječno otkupljenje. 

*** Još jedna osmosmjerka... *** 

Razmišljajući što staviti u novu 
osmosmjerku, dosjetio sam se jednog 
izraelskog kralja. Ako želite saznati 
tko je on potražite imena njegove 
braće, obitelji, prijatelja, žena, 
protivnika: GOLIJAT, BAT ŠEBA, 
JIŠAJ, SALOMON, JONATAN, 
ABINADAB, MERABA, SAMUEL, 
ŠAUL,  ŠAMA, NATAN, URIJA, 
ELIAB, NABAL.  
Konačno rješenje:   _ _ _ _ _ 
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