
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – Gospa karmelska – 19.00 + Skupnjak Đuro 

UTORAK – 7.30 + Benčić Marijan 

SRIJEDA – kapelica – 7.30 + Vugrinec Jakup god. 

ČETVRTAK – 7.30 + slobodna 

PETAK – 7.30 + Vincek Danica i Dragutin 
             19.00 – skupna sv. misa (umjesto subote) 
+ Mišak Mijo, + Rihtar Slavko, Rupčić Božica i Antun 
+ Jagačić Josip, + Vizinger Stjepan i Marija 
+ Skupnjak Stjepan god. (Dravska) i Dragutin, + Lukinec Katarina, Martin i ob. 
+ Makšan Marija i Stjepan, Vugrinec Branko i roditelji 
+ Marjanović Tadija god. 
+ Lacko Božidar i Josip 
+ Vugrinec Danica i Dragica, Jagačić Helena i Valent i ob. 
+ ob. Vugrinec Andrije i Rozalije, ob. Mlakar Ivana i Kate 
+ Jerešić Ivica, ob. Benček i ob. Jerešić Florijana, + Makšan Slavko i ob. Jagačić 
+ Mraz Ana (Ludbreška), + Mikulić Dragutin 
+ Višnjić Branko i ob., + Mišak Ivka, Valent i Kata;  
+ Roško Nikola, Šmidlehner Marjana, roditelji Skupnjak 
+ na čast sv. Anti 2x + na jednu nakanu 

SUBOTA – nema sv. mise – hodočašće na Trsat – polazak u 4.00! 

NEDJELJA – 16. NEDJELJA KROZ GODINU  
  7.30 – župna 
  9.30 + Vugrinec Đuro (Zeleni put) 
11.00 + nema sv. mise – Proštenje u Knegincu! 
************************************************************************* 

Proba mješovitog zbora u srijedu u 20.00 

Župno hodočašće na Trsat – subota 20.7. – polazak u 4.00 ispred crkve. 
Poslije podne idemo u Opatiju (mogućnost kupanja). Podići karte do 
srijede. 

 

 

Urednici: Marko Domiter, Tin Jurak; Odgovara: Josip Hadrović, žpk. 
srpanj,2018. Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Prvo čitanje: Am 7, 12-15 

Psalam: Ps 85, 9ab.10-14 

Drugo čitanje: Ef 1, 3-14 

Evanđelje: Mk 6, 7-13 
 

Iz Evanđelja po Marku (Mk 6, 7-13) 

U ono vrijeme: 

Dozva Isus dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva 
dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im 
da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni 
torbe, ni novaca o pojasu, nego da nose samo 
sandale i da ne oblače dviju haljina. 

I govoraše im: »Kad uđete gdje u kuću, u njoj 
ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne 
prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite 
prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo.« 

Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge 
zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali. 

 

Godina X.         Broj 33 (502)    15. srpnja 2018. 

15. NEDJELJA KROZ GODINU 

MLADA MISA VELEČASNOG  
MARKA DOMITERA 

 

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


 
 

S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladosmisnik Marko Domiter o sebi  

 
Ja, Marko Domiter,  rođen sam 19. prosinca 
1993. godine u Varaždinu, od oca Ivice i majke 
Ivanke rođene Marković. Kršten sam u 
Bartolovcu, a odrastao sam u Trnovcu, gdje sam 
završio osnovnu školu, a maturirao u Prvoj 
gimnaziji Varaždin. Vjerujući da Gospodin, 
davatelj milosti i djelitelj redova, svakoga izabire 
za konkretno poslanje u zemaljskom hodu 
prema vječnosti, prepoznao sam da je mene 
pozvao na sudjelovanje u službi poučavanja, 
posvećivanja i vođenja naroda Božjega. Znakove 
Božje blizine, koja je grijala moje mlado srce, 

mogao sam prepoznati kad sam na nedjeljne svete mise još kao dijete odlazio sa 
svojim roditeljima.  

Kao dječak jako sam se volio igrati mise, a moja se radost širila što mogu 
biti bliže Bogu kad sam postao ministrant. Zahvaljujući župnikovom dobrom oku 
i srcu, vrlo brzo sam se uključio u čitače, pjevače i svirače. S vremenom sam 
zaboravljao na želju da postanem svećenik. Ipak, upisavši gimnaziju u Varaždinu, 
ponovno sam u sebi osjetio i doživio veliko oduševljenje – slijediti Isusa Krista, 
biti njegov svećenik.  

Čežnju svoga srca nisam tako lako odavao drugima. Čuvajući je za sebe, 
molio sam svjetlo i snagu Duha Svetoga da prepoznam što Bog uistinu hoće od 
mene. Moj angažman u župi je porastao, vrijeme je odmicalo i sve je malo pomalo 
vodilo prema bogosloviji.  

Život u bogosloviji bio je zanimljiv i dinamičan put. Zahvalan sam Bogu 
na svim radostima i milostima kojima je obogatio moj hod prema svećeništvu. 
Zahvalan sam mu i na mnogim teškim i nejasnim trenucima kojima je pokazao 
koliko me ljubi i koliko mi je potreban.  

I dalje kročim kroz život sa željom da svojim životom, i pokojom riječju, 
posvjedočim da Bog ljubi svakoga čovjeka te da mu daruje vječnu radost i 
spasenje. 30. rujna 2017. godine zaređen sam za đakona te mi je određeno da svoj 
đakonski praktikum vršim u ordinarijatu, katedrali i pastoralu mladih. Svoju 
formaciju okrunio sam svećeničkim ređenjem u varaždinskoj katedrali 16. lipnja 
2018., a današnja mlada misa proslava je ostvarenja moga svećenikog poziva. 
Hvala svima na podršci, potpori i pomoći! Molim za sve vas i preporučam se u 
vaše molitve! 

 

 Često se pitamo tko može biti prorok, ima li danas prorokâ te kako ih 
prepoznati kao istinske navjestitelje Kristove Radosne vijesti. Današnja biblijska 
čitanja objavljuju nam temeljne karakteristike navjestitelja. Oni su od Boga 
izabrani i pozvani djelovati među ljudima. U svojoj poslušnosti Bogu prihvaćaju 
poziv znajući da će u njihovom poslanju često biti u protivljenja okoline. Uz 
Božju pomoć i naše molitve nadjačat će te probleme i ustajati u svom poslanju. 
Molimo i mi danas za naše pastire, posebno za mladomisnike koji ovih dana 
započinju svoju navjestiteljsku službu, da ostanu vjerni Onomu kome su 
povjerovali i odazvali se. I mi vjernici pozvani smo na djelovanje u svojem 
okruženju, ne navezujući se na blagodati ovoga svijeta jer one na daju konačni 
smisao života. Svi zajedno trebamo nadvladati ovaj svijet i primijetiti potrebe 
ljudi oko nas, koji su na rudu društva, u nevoljama i patnjama. Tako ćemo na 
vidljiv način pokazati da je kraljevstvo Božje zaživjelo u svijetu jer nam je od 
časti i vlasti važnije razumijevanje, strpljenje, spremnost za dobro, briga za 
bližnjega te zauzimanje za dostojan život svakog čovjeka.  

 Isus je slao svoje apostole naviještati Božje kraljevstvo, ozdravljati 
bolesne, boriti se protiv zla u svijetu. Od njih je tražio potpuno povjerenje u 
milost Božju i dobrotu onih kojima su propovijedali jer sa sobom nisu smjeli 
ponijeti ni najnužnija sredstva za život (kruh, torba, novac, odjeća). Kad u 
njihovom propovijedanju i svjedočkom načinu života ljudi prepoznaju 
dragocjene darove riječi Božje, navjestitelje će oduševljeno prihvatiti i brinuti se 
o njima. Apostoli su znali da njihova poruka i djelovanje neće biti prihvaćeno 
od svih ljudi, ali odazvali su se i krenuli su na put. Isus je tražio nenasilnu 
dosljednost i nepokolebljivost u propovijedanju. Oni su jedan drugome bili 
oslonac i ohrabrenje u teškim trenucima neprihvaćanja i odbijanja okoline, kao 
i mjerilo rasta u vlastitoj vjeri i poniznosti u djelovanju.  

 Isus i od nas danas traži da promijenimo svoje stavove i život u onoj mjeri 
u kojoj nismo u skladu s Božjom voljom, da na prvo mjesto stavimo i vjerno 
čuvamo ono bitno – da smo djeca Božja, njegovi miljenici i suradnici. Svjesni 
smo da je i danas teško biti i ostati istinski vjernik. Nije lako biti drugačijeg 
mišljenja od većine na poslu, u društvu, možda i u obitelji. Ponekad je možda i 
teško nedjeljom ići na svetu misu dok susjedi, znanci, prijatelji odlaze na izlete 
ili šetnje u trgovačke centre. Možda i nas, kao nekada proroke, smatraju 
zanesenjacima i čudacima. Ne smijemo se obeshrabriti. Bog nam nije obećao da 
će nam biti lako, bezbrižno i ugodno, ali zato je obećao da će uvijek biti s nama 
– i kad će biti najteže, s nama će nositi naš križ. 

 


