
    ŢUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK - 7.30 + na čast sv. Anti 

UTORAK - 7.30 + Vugrinec Katarina god. 

SRIJEDA- 7.30 + Mišak Ivan, Jelena i sinovi 

ČETVRTAK - BOGOJAVLJENJE – SV. TRI KRALJA 

 - 7.30 + Kosec Bolto i Gabrijela 

 -11.00 + Novosel Terezija god. i Ivan i ob. Skupnjak 

PRVI PETAK – 7.30 + Mišak Ana god 

                       Klanjanje u 19.00 

SUBOTA – 17.00 – skupna misa – popis na oglasnoj ploči 

NEDJELJA -  KRŠTENJE GOSPODINOVO   

 7.30 + ţupna 

 9.30 + Lacko Dragutin god. 

11.00 + Kukec Barica i Novak Ludmila 

AKTIVNOSTI: ministranti – utorak u 18.00. dječji zbor – četvrtak u 19.00 

Župna statistika za mjesec prosinac 2010.  

Kršteni: Sven Mišak (Danijel i Lana r. Poljak), Luka Novosel. (Davor i 

Mihaela r. Mikulek), Eni TuĎan (Goran i Kristina r. Bakšaj), Petra Jerešić 

(Krunoslav i Marijana r. Kovač)  

Umrli: Zvonko Moharić (r. 1955.), Danica Štefanić r. Vidović (r. 1936.), 

Agata Lacko r. (r. 1924.)  

ŢUPNA STATISTIKA za 2010.  
Kršteni: 48 – 26 djevojčica i 22 dječaka  

Umrli: 48 – 26 muškaraca i 22 žene  

Vjenčani: 9 parova 

 

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

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

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

 

 

 

 

 2. NEDJELJA PO BOŢIĆU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Godina III. broj 6 (110) 2. siječnja 2011. 

 

Postali smo djeca Boţja 
 

Isuse, blagdansko raspoloženje polako 

jenjava. Čeka nas svakodnevni posao, život, 

dosadni susreti, neobavljeni poslovi. 

 

Ne dopusti, Gospodine, da mi kao tvoji 

učenici zaboravimo na Radosnu vijest Božića; 

ne dopusti da nestanu iz naših dubina 

predivne slike radosti i mira što ih donose 

stranice evanĎelja koje govore 

o tvojem dolasku na ovaj svijet. 

 

Neprestano nam se ponavlja riječ tvoga  

utjelovljenja: "Riječ je tijelom postala i 

nastanila se meĎu nama!" 

Ti meĎu nama stanuješ, ti s nama ostaješ, 

ti s nama putuješ ovom zemljom, 

ti se nama neprestano raduješ. 

Prepoznaj nas kao svoje, a nama podari 

mudrosti i hrabrosti da te uvijek  

i na svakom mjestu 

prepoznajemo kao svoga Učitelja i Spasitelja. 

 

Popričesna molitva 

Gospodine  

Bože naš, 

smjerno te molimo: 

djelovanjem 

ovog otajstva 

očisti nas  

od zlih sklonosti 

i ispuni nam želju 

za spasenjem. 

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


 KUTAK ZA DUHOVNI TRENUTAK 

Draga braćo i sestre 

Ivan, na početku svoga evanĎelja, piše hvalospjev Riječi koja je tijelom 

postala. Teško je u ovom vremenu bujice riječi pronaći riječ koja bi mogla 

nešto reci o Riječi Očevoj. Riječi nam više ništa ne znače. Svatko govori, a 

samo rijetki promišljaju. Nitko se odviše ne brine o posljedicama svojih riječi 

niti ljudi osjećaju odgovornost za izrečene riječi. Čovjek od riječi više nije 

pošten i pouzdan, nego naivan i nesnalažljiv. Sve su tiše mudre riječi 

izgovorene u pravo vrijeme. Sve je manje prikladnih odgovora, dobre, 

poticajne i srdačne riječi. Sve se rjeĎe osjeća da je riječ plod promišljanja i 

izgraĎenoga značaja. I sve je manje blagoslova. Ali nas zato sa svih strana 

pritišču brbljanja, gluparanja, izrugivanja, klevete, laži, olaka obećanja, 

obmane, prostačenje, psovke i proklinjanje. Božja riječ, prikazana u Svetome 

Pismu, uči nas kako valja koristiti riječi. Božja riječ je stvaralačka. Sve što 

postoji nastalo je po Božjoj riječi. I mi smo pozvani svojom riječju biti 

graditelji boljega svijeta. Zamislimo koliko bi svijet bio ugodnije mjesto za 

život ako bi svaka naša izgovorena riječ bila izgraĎujuca. Ako bi svaka naša 

riječ bila u službi ljubavi. Božja riječ je istinita. O kada bismo i mi svakom 

izgovorenom riječju nastojali istinito i pravedno suditi. Kada bismo sebe i 

svoje bližnje vidjeli i izrekli u pravome svjetlu. Onda bi bilo manje zabluda, 

manje bezrazložnih nadanja i manje razočaranja. Božja riječ je i djelotvorna. 

Tješi žalosne, upućuje zalutale, vraća izgubljene, podržava dobronamjerne i 

raskrinkava zlo. Ono po čemu je naš Bog različit od svih poimanja boga je 

činjenica da nije dalek i nedodirljiv u svojoj svetosti i uzvišenosti, nego je 

Bog s nama i Bog za nas. Naš Bog je Riječ koja je tijelom postala. Ali ono 

što je još utješnije je da Božja prisutnost meĎu ljudima nije prestala Isusovim 

uzašašćem, nego se Bog zauvijek nastanio medu nama. Tumači Svetoga 

Pisma potiču nas da pojam Riječ, koji Ivan upotrebljava u proslovu svoga 

evandelja, shvatimo u puno širem značenju. Ne radi se tek o Božjoj besjedi, 

nego o Mudrosti i Božjoj volji. Radi se o redu i smislu. Red, smisao i 

poštivanje Božje volje postojali su u početku vremena i postoje u ljudskim 

umom nedokučivoj vječnosti. Ono što stvara nered, čini da nam sve izgleda 

besmisleno i beskorisno te nas odvraća od vršenja Božje volje je grijeh. 

Ohola čovjekova volja da namjesto Boga sebe postavi kao onoga koji će 

odredivati što je dobro a što zlo. Grijeh je tama, grijeh je odbijanje, grijeh je 

smrt. Grijeh je neprihvaćanje Božje mudrosti. Neprihvaćanje onoga koji je 

Svjetlo i koji je došao na svijet da bismo postali djeca Božja.  

¨   Liturgijski listić Varaždinske katedrale – broj 6/2011. 

KUTAK ZA RAZMIŠLJANJE 

Djevojčica je s puno pažnje i ljubavi pripremala božićni poklon. 

Omotala je kutiju skupim sjajnim papirom i ukrasila je velikom 

mašnom. Pritom je djetinjom nespretnošću potrošila veliki komad 

papira i puno trakica i mašnica. Što to radiš?“ – upita je u ljutnji otac? 

„Trošiš skupe stvari, zar ne znaš koliko to košta?“ uznih očiju 

pogledala je svog oca i otišla stišćući svoju kutiju na grudi.Na božićno 

jutro, djevojčica se sa sjajem u očima približi svom ocu, koji je sjedio 

za stolom i pruži mu kutiju omotanu skupocjenim papirom. „Ovo je za 

tebe tata“ – nasmiješi mu se. Otac se raznježio. Začuo je glas savjesti u 

glavi koji ga ja opominjao da je ranije bio previše grub prema svojoj 

kćeri koja je baš za njega pripremala poklon. Pomno je razvezao trake, 

strpljivo razmatao zlatni papir i malo-pomalo otvarao kutiju. Ali kutija 

je bila prazna. Ponovno se razljutio i povikao: „Zar si potrošila toliko 

skupog papira da bi zapakirala praznu kutiju?!“ Velike plave oči 

njegove djevojčice se ponovno ispuniše suzama i ona tiho reče: „Ali 

tata, kutija nije prazna. Ispunila sam je tisućama poljubaca za tebe.“ 

Otac je ganut zagrlio i poljubio svoju kćer. Do kraja života čuvao je tu 

kutiju pored kreveta i uvijek, kada se  osjećao izgubljeno i očajno, 

otvorio ju i iz nje uzeo jedan nevidljivi poljubac i sjetio se ljubavi, koju 

je kćerka spremila unutra. Draga braćo i sestre, svi smo mi dio jedne 

obitelji. Naše su obitelji neke veće, neke manje, neke sretnije, neke 

možda manje sretne, ali sve nas povezuje jedna stvar. A to je ljubav.  

Zato, kad doĎu teški dani i kad je možda teško prihvatiti svoje bližnje, 

sjetimo se uvijek da se ljubav ljubavlju vraća i darujmo je jedni 

drugima. Jer, to je recept za sreću. 

1             U to vrijeme … 

2             Isus je roĎen u gradu.. 

3             Majka Gospodinova 

4             Tamjan, smirna i … 

5             Zvijezda … 

6             Hram Božji 

7             24. 12. 



 


