
 ŽUPNE OBAVIJESTI 
30.5. PONEDJELJAK – 7:00 sati: + Benček Bojan god. 
                                   – 7:30 sati: polazak župnog zbora i past. suradnika na hodočašće u Krašić 
31.5. UTORAK – POHOD BLAŽENE DJEVICE MARIJE - BLAGDAN 
                          – 18:25 sati: zadnja svibanjska pobožnost  
                           – 19:00 sati: sveta misa i posveta naših prvopričesnika Bezgr. Srcu Marijinom 

            + Štefica i Mijo Mišak, ob. Kosec Anđele; zahvala Mariji Pomoćnici 
1.6. SRIJEDA – Sv. Justin, mučenik; spomendan 
                       – 7:30 sati: sveta misa u kapelici: + Novko Božica i Gabrijel; Novak 

Dragutin, Mišak Stjepan, Dukarić Marijan, Špicar Mijo 
2.6. ČETVRTAK – Sv. Marcelin i Petar, mučenici; spomendan 
                              – 7:30 sati: + Skupnjak Stjepan god., Kosec Genoveva i roditelji; Hižak 

Dragutin i Snježana 
3.6. PRVI PETAK – Sv. Karlo Lwanga i drugovi, mučenici; spomendan 

 – 7:30 sati: + Nenad Butum god. 
– 18:00 SATI: EUHARISTIJSKO KLANJANJE 

4.6. SUBOTA – Sv. Kvirin Sisački, biskup i mučenik; spomendan 
                                – 17:30 sati: krštenje: Noel Lacko 
                          – 19:00 sati: skupna sveta misa: + Novosel Darko; + Videc Dragica god. i 
Petar, Borović Tomo i ob.; Jug Štefanija i Maks; + Skupnjak Stjepan, Ivan, Pavao, Sačić Agata; Hižak 
Drago i Snježana; + Šmitlehner Petar god.; + Kocijan Franjo i roditelji; + Skupnjak Anđela god. i Ivan; 
Stjepan, Magdalena i Florijan god.; + Čvrk Dragica i Josip; Vugrinec Vesna; + Šilec Želimir, Petar, Marija, 
Nađfaluš Marija i Tomo; + Mišak Stjepan god.; + ob. Hrman Josipa, ob. Jagačić Valenta, ob. Lacko; + 
Tenšić Vjekoslava; + Višnjić Ivan god.; + rod. Butek Josip i Marija; djeca Stanko, Franjo i Agneza; + 
Skupnjak Ljubica, Pavao, Ivan i Stjepan; + ob. Hrman; + Mišak Stjepan i Katarina, braća Josip, Antun i 
Petar; + Mišak Jelena, Ivan i ob.; Jerešić Štefica i Mijo; + Mišak Anđela god. i rod. Skupnjak; + Hrman 
Martin, Marija i Jagica; + sv. Anti – za zdravlje; + Marjanović Kata i Jozo; + rod. Višnjić i Ivan Videc; + 
ob. Vuković Stjepana i djeca, ob. Sačić Ivana, Štefice i Dragutina; + na čast Majci Božjoj – za ozdravljenje; 
+ Marijan i Josipa Mlakar; + za duše u čistilištu  

5.6.   DUHOVI – PEDESETNICA - SVETKOVINA 
                – 7:30 sati: + župna dveta misa 
               – 9:30 sati: + Videc Pavao god. 
                  – 11:00 sati: + Marija Sačić god.                     
   

 
 

TISAK: župni listić, Glas Koncila 

  u ponedjeljak je Dan državnosti. Jutarnja sveta misa bit će u 7:00 sati. Večernje mise nema!  

 kroz ljetno vrijeme sveta misa srijedom bit će u kapelici u Varaždinskoj ulici. 

 od srijede 1. lipnja prije jutarnje svete mise možete zapisati misne nakane za 
razdoblje od 1. srpnja – 31. prosinca 2022. 

 u petak je prvi petak u mjesecu: svaki dan prije mise: prilika za sv. ispovijed. 

 i dalje se možete zapisivati za hodočašće bolesnika na Mariju Bistricu (subota, 11. 
lipnja; cijena: 60 kn). Prijavite se izravno gđi. Dragici Buhinjak. 

 

 

Urednik: Tin Jurak; Odgovara: Hrvoje Damiš; žpk.; mob: 098 9678 518; 
svibanj, 2022.; Široke Ledine 4, Trnovec; web: www.zupa-trnovec.hr; 

e-mail: zupa-trnovec@biskupija-varazdinska.hr 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Daj mi Gospodine da shvatim bližnjega makar on mene ne shvatio“. 

Sv. Franjo Asiški 

 

 VII. VAZMENA NEDJELJA 
SLAVLJE PRVE PRIČESTI U NAŠOJ ŽUPI 

 

 

29. svibnja 2022. 
 

Godina XIV. Broj 27 (697) 

Prvo čitanje: Dj 7,55-60 

Psalam: Ps 97,1 i 2b.6 i 7c9 

Drugo čitanje: Otk 22,12-14, 16-17 

Evanđelje: Iv 17,20-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupa-trnovec.hr/
mailto:zupa-trnovec@biskupija-varazdinska.hr


S BOŽJOM RIJEČI KROZ ŽIVOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uskrsno vrijeme polako ide prema svojem kraju. U četvrtak smo proslavili 
svetkovinu Gospodnjega uzašašća na nebo kada smo razmatrali kako je nakon četrdeset 
dana od uskrsnuća Isus slavno uzišao i sjeo s desne Ocu. Evanđelje (Iv 17,20-26) koje 
Crkva stavlja pred nas ove nedjelje i dalje je dio Isusovog oproštajnog govora s posljednje 
večere te se cijelo 17. poglavlje naziva „Isusovom svećeničkom molitvom“.  
 Isus na početku moli za apostole, ali kasnije, u ovom dijelu koji čitamo ove nedjelje moli 
za sve nas „koji smo na njihovu riječ povjerovali u njega“. Isus u tim posljednjim trenucima 
svojega života, kada zna što mu se sprema, pred očima ima sve kršćane budućih vremena. On 
zna što se sve njegove vjernike čeka. Zna da će ih odbacivati, ubijati, progoniti zbog njegova 
Imena te zato i moli da unatoč teškoćama kršćanskog života ostanemo jedno s njime. Danas si 
je više nego potrebno ovo osvješćivati. Vjera i Crkva su sve više na udaru od strane raznih 
neistomišljenika. Taman kada mislimo da živimo u vremenu „slobode, jednakosti i ljudskih 
prava“ ponovno se vraćamo u vrijeme kada je opasno nazivati se kršćaninom. Ali ne smijemo 
se bojati, Isus je pobijedio svijet i sjeo s desne Ocu gdje je i nama pripravio mjesto.  
 Prvo čitanje (Dj 7,55-60) nam daje primjer čovjeka koji se nije bojao nazivati 
kršćaninom, svetog Stjepana prvomučenika. On je bio jedan od sedmorice đakona, pun Duha 
Svetoga. I zbog hrabrog ispovijedanja Kristova Imena, Gospodin mu je dao milost prije smrti 
vidjeti „nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu“. Stjepan je zbog svoje vjere 
i povjerenja podnio mučeničku smrt, ali Gospodin ga je nagradio onim što je u evanđelju molio: 
„ Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju 
slavu“. Stjepan je čvrsto vjerovao u svojega Učitelja što vidimo iz njegove molitve za krvnike: 
„Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!“. Svi mi želimo ugledati Kristovu slavu na nebesima, 
zato si postavimo danas pitanje: A kakva je moja vjera? 
 Mi smo još na zemlji, još imamo vremena „oprati svoje haljine“ kako čitamo u 
drugom čitanju (Otk 22,12-14.16-17.20). Oni koji peru haljinu svoje duše u sakramentu 
ispovijedi imaju pravo jesti sa stabla života. A to stablo života jest križ, a njegova hrana je 
sam Krist koji nam se daje u prilikama kruha i vina. To nas veliko otajstvo povezuje i 
smijemo se nazivati braćom i sestrama jer jedna te ista Krv počinje teći našim venama kada 
blagujemo Tijelo Isusa Krista. Kristovo nas Tijelo i Krv povezuju u jedno i tako se ispunja 
Isusova molitva: „I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo 
mi jedno – ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno“. Jedinstvo je sve više 
potrebno, što u Crkvi, što u svijetu jer đavao, razdiratelj, jedva čeka malu pukotinu od koje 
radi sve veći rascjep koji kasnije dovodi do svađa, preziranja, ratova i krvoprolića. Zato je 
nama, koji se hranimo s euharistijskog stola, potrebno živjeti kao jedno, u bračnoj, 
obiteljskoj, župnoj, biskupijskoj i cjelokupnoj društvenoj zajednici. Naravno, u svakoj 
zajednici dolazi do svađa i razmirica, baš kao što je i bilo i kod apostola, ali ne smiju naše 
svađe zatvoriti naše srce za ljubav. Jer jednom smo Krvlju otkupljeni i ta ista Krv teče 
našim venama. Krv Krista, koji je „Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak.“ 
Kada bismo razumjeli ovo veliko otajstvo, naš svijet bi bio puno bolje mjesto. Čitali smo 
u četvrtak kako je Isus učenicima obećao Duha Svetoga. Molimo stoga i mi, da nam ovi 
posljednji dani vazmenog vremena budu iščekivanje Duha koji će nas upućivati u svu istinu 
i koji će nam davati snage za iskreni vjernički život u ovome svijetu. 

Dominik Hrupek 

OBAVIJESTI ZA MLADE  

UTORAK, 31. SVIBNJA, 20:00 sati: Varaždinska katedrala:       - 

duhovna obnova, predvodi fra Mate Kolak na temu: Krist chat – 

Najbolji način za dijeliti život. 

     PETAK, 3. LIPNJA, 20:00 sati: Varaždinska katedrala: 

redovito mjesečno klanjanje za mlade. Ujedno je to i 2. 

DEKANATSKI PRIPREMNI SUSRET ZA SVE MLADE koji žele ići na na 

Susret hrvatske katoličke mladeži u Bjelovar, 17. rujna 2022. 

MLADI NAŠE ŽUPE KOJI ŽELE IĆI NA SUSRET MLADIH U BJELOVAR 

MOGU SE PRIJAVITI KOD ŽUPNIKA U SAKRISTIJI ILI NA MOB: 

098/9678-518.  

Mladi koji u petak žele ići na euharistijsko klanjanje i pripremni 

susret u varaždinsku katedralu, neka se jave do utorka kako bismo 

mogli organizirati prijevoz.  

 

ISUS - DOK MOLI - I NAS UČI MOLITI 

“Ne molim samo za njih nego i za one koji će na njihovu riječ 
povjerovati!” (Usp. Iv 17,20) 

Mi smo oni koji su na apostolsku riječ povjerovali. Mi smo u 
tom krugu ljubavi. Isusu smo u nakanama. 

Stoga nećemo s nostalgijom za prošlošću zavidjeti apostolima 
koji su imali Isusa za svojim stolom. Nećemo niti čeznutljivo 

gledati u budućnost od koje očekujemo Isusov povratak.  

Sveta misa je događanje ovoga časa. Isus sada moli i u svakom 
času i svakom mjestu neizrecivo je bliz svakom srcu. 

On želi da budemo tamo gdje je on. On nam daje plamen 
Očeve ljubavi, ljubavi koja će nas sve stopiti u jedno. 

I tako se, u svetoj misi, otvara nebo...  Danas posebno i prvi put 
– za naše prvopričesnike.  

Ali i uvijek iznova - za svakog od nas… 

 


