
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK-7.30 + Vlašić Milka Branko,Rimac Marija i Nikola 

UTORAK - 7.30 + Skupnjak Magdalena, Florijan i Stjepan 

SRIJEDA-kap.-7.30 +ob. Vincek Katarine, Mikulić Stjepan i Marija 

ČETVRTAK - 7.30 + ob. Labaš i Cikač 

PETAK - 7.30 + Mišak Jelena, Ivan i obitelj 

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

NEDJELJA  - 16. NEDJELJA KROZ GODINU 

   7.30 + župna 

   9.30 + Skupnjak Stjepan god. (Dravska) 

 11.00 + Pejović Ankica 

ŽUPNE AKTIVNOSTI: Dječji zbor i zbor mladih - subota u 19.30 

          Susret ministranata - subota u 9:00 

KUTAK ZA RAZBIBRIGU 

1.                1.U … Oca i Sina i Duha Svetoga! 

2.                   2. Gospodine, … se! 

3.                  3. … Bogu na visini! 

4.                     4. … s vama! 

5.                  5. … dajmo Gospodinu Bogu našemu! 

6.                6. ... Gospodnji bio vazda s vama! 

7.                    7. Evo Jag. B., evo onoga koji … grijehe svijeta! 

8. 
            

   8. Blagoslovio vas Svemogući Bog, Otac i … i Duh 
Sveti! 

9.                  9. Idite u miru! Bogu … ! 

Urednici: Sanja Vugrinec, Marko Domiter;  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 

16. NEDJELJA KROZ GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godina I. broj 34 12. srpnja 2009. 

1. čitanje: 
Jr 23, 1-6 

Psalam: 
Ps 23, 1-6 

2. čitanje: 
Ef 2, 13-18 

Evanđelje: 
Mk 6, 30-34 

Odmoriti se u Isusu 
 

Dobri Isuse! Umoran si. Neprestano si u 
pokretu. Mnoštvo je svijeta oko tebe.  

Polako se i tvoji učenici privikavaju na takav 
tvoj život i slijede te. Pratr tvoj stil i ritam 

života. Sigurno je ipak da si ti neprestano u 
središtu događanja i da ti nije lako. Ono što 
me posebno pogađa jest činjenica da druge 
vidiš u njihovim potrebama, a na sebe ne 

misliš. O sebi ne vodiš računa. Zašto to? Zar i 
tebi nije potreban odmor? Zar i tebi nije bilo 
katkada teško? Tko je tebe poslao da se malo 
odmoriš, da si uzmeš godišnji odmor od sve 
te vreve i posla? Ima li za tebe u ljudskim 

srcima razumijevanja? Znam, Isuse, ti to ne 
tražiš. I dobro znaš što ti je činiti. Ti si tu za 
druge, ti si tu radi drugih. Zoveš nas, Isuse, k 
sebi na odmor; da predahnemo od svega što 

nas tako jako u svakodnevnom životu zamara. 
Daj da pronađemo u tebi to osamljeno mjesto 
mira i odmora. Daj da nađemo tebe, a u tebi, 

Gospodine, svoj mir! 
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 KUTAK ZA DUHOVNI TRENUTAK 

Draga braćo i sestre!      

 Danas je veliki dan za našu župnu zajednicu. Po prvi puta u povijesti 
župe služi se mlada misa. Naš Tihomir zaređen je za svećenika 14. lipnja u 
varaždinskoj katedrali, a danas će predvoditi prvu svečanu svetu misu u 
svojoj rodnoj župi. Ovih nedjelja evanđelje nam govori o radnicima na njivi 
Gospodnjoj. Isus šalje svoje učenike da svjedoče za njega, da propovijedaju o 
Kraljevstvu Božjem. Isus sam izabire svoje učenike, ali svaki od njih daje mu 
svoj pristanak – odaziva se na taj poziv. 

 I našeg je Tihomira Isus pozvao u svoju službu. No, danas ne bi bilo 
mlade mise da mu se on nije odazvao, da nije rekao: „Da, evo me 
Gospodine!“ Odazvati se i krenuti – krenuti na njivu Gospodnju. Za to treba 
imati hrabrosti, ali i milosti Božje. Vjerujem da su molitve mnogih, pa i naših 
župljana ugrađene u njegovo zvanje, u njegov odaziv. Za svećenike treba 
moliti, kako za one koji su već na tom putu tako i za nova duhovna zvanja. 
Hvala svima koji su za njega molili! 

 On će uskoro krenuti na svoju prvu dužnost. Pun poleta i zanosa doći 
će na njivu Gospodnju. Neka mu je sretno i blagoslovljeno. Neka ga naša 
nebeska Majka, Gospa Snježna svojim zagovorom uvijek prati da ostane do 
kraja svojega života vjeran pozivu koji je izabrao. A taj put na koji je već 
krenuo nije nimalo lagan. Mnogi se na tom puti umore, klonu i smalakšu. 

 I upravo u današnjem evanđelju slušamo Isusove riječi: „Otpočinite 
malo!“ Te se riječi odnose prije svega na njegove učenike – dakle i na 
današnje svećenike. Ali te riječi vrijede i za svakoga čovjeka koji teško radi – 
bilo fizički, bilo psihički. Barem na kratko svakom je čovjeku potrebno 
osloboditi se od svakodnevnih napetosti, briga i problema. Neophodno je 
potrebno malo se opustiti i prikupiti nove snage za nove napore i nove 
poslove. Jer svi mi znamo da i većina strojeva koji neprestano rade, moraju se 
barem na kratko ugasiti kako ne bi pregorjeli, kako ne bi zauvijek stali. A 
vrijeme za počinak je prije svega nedjelja. To je jedan dan u tjednu kada bi 
svaki čovjek trebao malo stati, malo se odmoriti, malo se posvetiti sebi. Nije 
mi sada namjera ulaziti u polemike i rasprave o neradnoj nedjelji. O tome je 
već napisano i izrečeno mnoštvo razmišljanja. Naš stav je jasan – svakom je 
čovjeku potreban odmor i svaki bi čovjek trebao za to imati priliku i 
mogućnost. Tko to uskraćuje protivi se ljudskoj naravi, protivi se Bogu! Svi 
koji imate tu sreću da ste nedjeljom slobodni iskoristite taj dan za sebe, za 
svoju dušu, za svoj susret s Bogom!                                                           
       Josip Hadrović, župnik 

Mladomisnik Tihomir Kosec o sebi 

Rođen sam 14. svibnja 1975.g. kao treće od 
četvero djece u Trnovcu blizu Varaždina gdje 
sam pohađao osnovnu školu. Nakon osnovne 
upisao sam Srednju strukovnu školu završetkom 
koje nisam nastavio studij započete drvne 
struke, nego sam 1996.g. uspješno upisao i četiri 
godine kasnije završio Katehetski institut na 
KBF-u, radeći potom tri i pol godine u dvije 
osnovne škole. Spoznavši kako je svaka ljudska 
stvarnost relativna i doživljavajući u sebi 
nekakav neodređen nemir, nakon dužeg 
razmišljanja rodila se u meni želja i svojevrstan 
osjećaj odgovornosti kojeg sam si protumačio 
kao poziv na svećeništvo. Boravak u 
zagrebačkoj bogosloviji u razdoblju od 2004. do 
2008. g. pomogao mi je još dublje ući u misterij 
Božjeg poziva te intelektualno i duhovno 
rasvijetliti motive biti svećenikom usprkos 
teškoća i otpora vezanih uz sam poziv. Svjestan 
da bez Božje ne mogu ništa kvalitetno učiniti 
počeo sam se intenzivnije baviti duhovnošću i 
više moliti, a osobito preporučivati zagovoru 
Blažene Djevice Marije i svetaca. I danas, nakon što sam zaređen, najprije za 
đakona 14. prosinca 2008.g. i točno šest mjeseci kasnije za prezbitera, 
uvjeren sam da bez molitve svaki moj daljnji angažman na ljudskom, 
intelektualnom i pastoralno-praktičnom području neće dati duhovnog ploda. 
Zahvalan Bogu, što mi je podario dar glazbe i poučavanja, vjerujem da ću i 
dalje biti angažiran u radu s mladima, ili, ovisno o Božjoj volji, u nekoj 
drugoj pastoralnoj potrebi. Koje su to potrebe doživio sam konkretno na 
temelju iskustva u susretanju s ljudima na području mog dosadašnjeg 
pastoralno-katehetskog djelovanja. Najčešće je to vrlo osiromašena kršćanska 
duhovna dimenzija. U tu svrhu stalno prikupljam literaturu za koju mislim da 
će mi u budućem radu biti od koristi, posebno s područja psihologije i 
različitih duhovnih itinerarija, njegujući i dalje glazbu kao vrlo snažan 
evangelizacijski medij. Želeći biti na korist zajednici, ali i iz čežnje za 
osobnim zadovoljstvom, vidim i osjećam kako se život može na jedan 
plemeniti i izvanredan način ostvariti u svećeničkom zvanju za kojeg sam 
svjestan da nije ničim uvjetovan ni zaslužen, već je plod čistog Božjeg dara. 
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