
    ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK - 7.30 + Vugrinec Katarina god. 

UTORAK - 7.30 + Kosec Genoveva i roditelji i Ljubica Skupnjak 

SRIJEDA  - BOGOJAVLJENJE - SV. TRI KRALJA 

   7.30 + Vugrinec Danica i Ivan god. 

 11.00 + Novosel Terezija god. 

ČETVRTAK- 7.30 + Mišak Ana - Zora god. 

PETAK - 7.30 + Novosel Ivka god. i Luka 

SUBOTA -  17.00 - skupna sv. misa: popis na oglasnoj ploči 

 NEDJELJA - KRŠTENJE GOSPODINOVO 

   7.30 + župna  

   9.30 + Skupnjak Ivan (Ludbreška) 

 11.00 + Mišak Barica god. 

ŽUPNE AKTIVNOSTI:    Dječji zbor - četvrtak u 18.00 

    Zajednica mladih - susret u subotu u 18.00! 

Župna statistika za mjesec prosinac 2009.  

Kršteni: Laura Božić (Kristijan i Petra r. Ploh);  Ivona Skupnjak (Marko i    

 Valentina r. Brlenić); Leon Denac (Krešo i Natalija r. Mišak);  

 Nikolina Foder (Nikola i Ivana r. Smodek)  

Umrli: Ivka Novosel r. Magić (r. 1922.); Štefica Sačić r. TuĎan (r.1939.), 

 Marko Vugrinec (r.1928.), Đuro Vugrinec (r.1928), Petar Vincek 

 (r.1928.)  

Vjenčani: - nema ih 

Statistika za 2009. godinu 

Kršteni - 45, Umrli - 51, Vjenčani parovi - 20 

Firmanici - 34, Prvopričesnici - 47 

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

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

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

 

 

 

 

2. NEDJELJA PO BOŽIĆU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Godina II. broj 6 (58) 3. siječnja 2010. 

Nastanio se među nama 

 

Da bismo spoznali tebe, Bože,  

da bismo otkrili ljepotu tvoje ljubavi,  

tvoja je Riječ tijelom postala.  

Utjelovila se da bi stanovala meĎu nama. 

 

Bože, Oče Riječi, Oče svega stvorenoga,  

hvala ti za jedinstvenu Riječ,  

za jedinoroĎenoga Sina tvoga.  

Po njemu i u njemu došao si k nama.  

U njemu si nam se objavio.  

U njemu si nas pozvao na zajedništvo 

božanske naravi.  

Po tvojoj Riječi dozvani smo u život.  

Po istoj utjelovljenoj Riječi  

preporoĎeni smo na nov život djece Božje.  

Hvala ti, Bože, Oče svemogući,  

što si nas svojom Riječju pohodio  

i što nas njome neprestano susrećeš.  

Neka i naše riječi molitve i pouzdanja  

dopru do tvoga prijestolja  

i neka ih tvojoj dobroti prikaže tvoja Riječ,  

Sin tvoj koji sjedi tebi zdesna  

da nas zagovara. 

 

 

Zborna molitva 

 

Svemogući  

vječni Bože,  

ti prosvjetljuješ  

sve koji u te vjeruju.  

Ispuni čitav svijet  

svojom slavom  

i jasno se očituj  

svim narodima. 

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


 KUTAK ZA DUHOVNI TRENUTAK 

Draga braćo i sestre! 

 Kako mladi čovjek raste, razvija se, tako i napreduje njegov um. 

Počinje postavljati pitanja o različitim stvarima na koja je teško dati odgovor. 

Jedno od tih pitanja jest smisao života. 

 Čovjek ne zna odgovor. Mnogi pronalaze krive odgovore. Tim 

ljudima smisao života je u kocki, piću, drogi, uživanju... Kraće rečeno, oni 

žive hedonistički. Ni za koga ne mare, baš im je svejedno. No, kako dublje 

ulaze u takvo življenje sve više osjećaju potrebu za time, ali sve su više 

nezadovljni. Razočarani su. Njihova sreća učestala, privremena. Pokušavaju 

se izvući iz tih nevolja, ali sve je teže. Nitko im ne ukazuje izlaz iz tih 

problema. 

 Mi smo i dalje u Božićnom ozračju ugledani u jasle gdje leži 

novoroĎeni Spasitelj svijeta. U tom prizoru mi - kršćani nalazimo smisao 

života. Uvidjevši da nam zemljaska dobra ne mogu dati vječnu sreću, jer sve 

zemaljsko je privremeno, smisao života nalazimo u malenom Djetešcu. 

Vidimo da je sam Bog sišao na svijet na takav čudesan način. Nije došao 

meĎu bogate, nego siromašne. On je Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje 

svakog čovjeka, koje svakom čovjeku daje nadu u bolje sutra, u ljepše sutra, 

u vječno sutra. Zbog toga mi - kršćani živimo u nadi u vječnu sreću, bolje 

sutra. Iako nas danas tište mnogi problemi, ne smijemo posustati u pouzdanju 

u Boga. 

 Dio kršćanskog življenja je svjedočenje vjere. Nemamo se čega 

sramiti pred ljudima. Samo bismo se pred Bogom trebali sramiti zbog naših 

propusta. Svjedočenje vjere je i ukazivanje puta izgubljenima. Svaki je 

kršćanin pozvan da posvjedoči za Svjetlo istinsko i donese ga u život svakog 

čovjeka osobito onima koji su izgubili svaki smisao života ili ga nikako ne 

mogu pronaći.  

 Na početku smo još jedne godine. Prošlo je više od 2000 godina kako 

nam se u ljudskom obličju objavio sam Bog. Često čujemo u medijima o 

novogodišnjim odlukama. Nema u tome ništa lošega ako su te odluke 

dobronamjerne. Na početku ove godine mogli bismo razmisliti o svom 

svjedočenju vjere. Svatko neka se upita mogu li ljudi prepoznati Isusa u meni, 

mogu li ljudi po mom ponašanju vidjeti da sam ja kršćanin ili kršćanka. Pa 

evo, neka naša novogodišnja odluka bude bolje i zdušnije svjedočenje vjere. 

Marko Domiter, urednik 

 KUTAK ZA ZNALCE 

U novogodišnjem upitniku tražimo da ponovite traženje 

odlomaka Svetog pisma po nazivu knjige, broju poglavlja 

i retka. Potrebno je da nadopunite rečenice. 

1. (1 Kor 16, 24) Ljubav moja sa svima vama u ____________ ___________. 

2. (Iv 11, 25) Ja sam ________________ i _____________ . 

3. (Mt 19, 26) ______________ je to nemoguće, ali ________ je sve moguće. 

4. (Otk 3, 22) Tko ima uho, nek posluša što ________ govori ____________! 

5. (Br 6, 24) Neka te _________________ Gospodin i neka te ___________! 

6. (Ps 77, 2) ___________ svojim Bogu __________, glas mi se Bogu diže... 

7. (Sir 8, 5) Ne ______________ čovjeka koji se ____________ od grijeha... 

8. (1 Pt 4, 7) ___________________ se i otrijeznite za _________________ ! 

Financijski izvještaj za 2009. Godinu: 

Primitak u 2009.  

Milostinja …………………………………..  152.258,00 kn 

Darovi vjernika za crkvu ……………………...66.240,00 kn 

Općina za crkvu ……………………………...176.149,00 kn 

Biskupija za crkvu (za klimu) ………………....53.472,00 kn 

Prijenos iz 2008. Godine …………………….. .79.052,11 kn 

UKUPNO …………………………………....527.171, 11 kn 

Rashodi u 2009. (do 24.12.2009) 

Razni radovi na crkvi i okolišu …………… 327.408,64 kn 

Potrebe bogoslužja i pastorala ……………..  60.162,62 kn 

Režijski troškovi …………………………… 53.295,56 kn 

Obiteljski dar za Biskupiju …………….…….16.000,00 kn 

UKUPNO ………………………..…………456.866,82 kn 

SALDO  ……………………………………...70.304,29 kn 

      3.369 €, 700 CHF, 3.000 SEK 


