
ŽUPNE OBAVIJESTI 

PONEDJELJAK – sv. Bartol, ap. – 7.30 + Sekić Niko god. Mijo i roditelji 

UTORAK – 7.30 + na čast Majci Božjoj 

SRIJEDA – kapelica – 7.30 + Marčec Josip, Stjepan, Amalija i Ivanka   

ČET. – sv. Monika – 7.30 + Skupnjak Đuro, rodit. Skupnjak i Grđan 

PETAK  – sv. Augustin – 7.30 + Sačić Agata, Petar i ob. Skupnjak 

SUBOTA – Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja – 19.00 + skupna sv misa: 

+ Videc Dragica i Stjepan; + Jerešić Agata god. Danijel i Aleksa; 

+ Benčić Marijan god.; + Ljubek Antun god. i ob.;  

+ Poljanec Zorka i ob. Mraz;  

+ Makšan Antun god. i rodit. Makšan i Hrman;  

+ Skupnjak Stanko god.; + Hren Branko, Grabar Mladen i Stanko;  

+ Skupnjak Marija i Ivan; + Topić Stipo, Tomo i Ivka;  

+ Duvnjak Jozo i Perka; + Makšan Marija i Josip i ob. Kosec Mije;  

+ Božić Josipa(ž) i Dragutin; + Mišak Ana i Ivan;  

+ Butum Ivo; + Mikulić Vladimir i Ivan god.; 

+ Novosel Stanko, Ivan i roditelji; + Mikulić Josip i Bernarda;                           

+ Jerec Zlatko i Anđela 

+ za duše u Čistilištu; + na čast M. Božjoj – za ozdravljenje; 

+ na čast sv. Anti; + na čast sv. Ivi; + na čast M. Božjoj 

NEDJELJA – 22. KROZ GODINU 

  7.30 – župna 
  9.30 + Vugrinec Danica i Stjepan god. 
11.00 + Hren Ivan (Dravska) 

Ponedjeljak, 24. kolovoza 2020. u Bartolovcu glavno proštenje – slavi se zaštitnik župe 
sv. Bartol aposltol. Svečana sv. misa je u 11.00. 

 
Urednik: Tin Jurak; Odgovara: Hrvoje Damiš, žpk. 098 967 8518 
kolovoz, 2020. Široke Ledine 4, Trnovec, web: www.zupa-trnovec.hr 

e-mail: zupnilistic.trnovec@gmail.com, info@zupa-trnovec.hr 
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21. NEDJELJA KROZ GODINU 

   23. kolovoza 2020. Godina XII. 

Broj 34 (607) 

Prvo čitanje: Iz 22, 19-23 

Psalam: Ps 138, 1-3.6.8bc 

Drugo čitanje: Rim 11, 33-36 

Evanđelje: Mt 16, 13-20 
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„Biti dobar ne znači ne činiti pogreške,  
nego se neprestano popravljati.” 

—  Sv. Ivan Bosco 

 

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


S RIJEČJU BOŽJOM KROZ ŽIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSTAVLJANJE NOVOG UPRAVITELJA ŽUPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvaljen Isus i Marija! Dragi župljani, s ovih nekoliko redaka želim vam 

se kratko predstaviti.  

Zovem se Hrvoje Damiš, rodom sam iz Župe sv. Petra i Pavla u Mačkovcu 

pokraj Čakovca. Odrastao sam u vjerničkoj obitelji s ocem Franjom (preminuo 

2009. godine) i majkom Teodorom te starijim bratom Krešimirom. Nakon 

osnovnoškolskog obrazovanja u Mačkovcu i Šenkovcu, vjerujući da me Gospodin 

pozvao da postanem njegov svećenik, nastavio sam školovanje u Zagrebu, upisavši 

Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju na Šalati, odnosno Međubiskupijsko dječačko 

sjemenište, gdje sam 2005. godine položio ispit zrelosti. Nakon mature, kao 

bogoslov Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa, upisao sam Katolički 

bogoslovni fakultet u Zagrebu, gdje sam studirao tri godine. Odlukom varaždinskog 

biskupa mons. Josipa Mrzljaka, u jesen 2008. godine odlazim u Rim studirati na 

Papinsko sveučilište Gregorijana, istovremeno boraveći u Papinskom zavodu 

Germanicum et hungaricum. Po završetku teološkog studija, vratio sam se u 

Hrvatsku i bio zaređen za đakona. Godinu đakonskog praktikuma proveo sam na 

dvije župe u Varaždinu: Župi Uznesenja BDM u Biškupcu i Župi sv. Fabijana i 

Sebastijana. Nakon svećeničkog ređenja 2011. godine, kao mladomisnik sam se 

vratio u Papinski zavod Germanicum et hungaricum, a na Gregorijani započeo 

postdiplomski studij fundamentalne teologije. Tamo sam 2013. godine magistrirao, 

a 2017. godine obranio doktorsku disertaciju s područja fundamentalne teologije i 

teologije religija pod naslovom: „Međureligijsko razumijevanje kršćanstva u misli 

Hansa Waldenfelsa i Hansa Künga. Istraživanje elemenata za “relacijsko 

kršćanstvo”. U vremenu postdiplomskog studija, uvijek kad su akademske obveze 

to dopuštale, boravio sam i pastoralno pomagao u raznim župama; osobito u ljetnim 

mjesecima, odnosno u vremenu oko Božića i Uskrsa: u Italiji (Rim; Canegrate 

(okolica Milana); Njemačka (Miltenberg i Bürgstadt – biskupija Würzburg); i 

Kanadi (Hamilton). Po završetku studija, vratio sam se u Hrvatsku, gdje sam od 

jeseni 2017. godine pa sve do prije nekoliko dana vršio službu župnog vikara u Župi 

sv. Jakoba ap. st. u Prelogu.  

Odlukom varaždinskog biskupa mons. Bože Radoša, došao sam u vašu župu 

preuzevši službu župnog upravitelja. Iskreno se nadam da ću uz Božju pomoć i 

suradnju sa svima vama voditi ovu župu u dobrom smjeru, kako ju je od njezinih 

početaka svojim predanim svećeničkim služenjem vodio vaš dosadašnji župnik vlč. 

Josip Hadrović. Njemu sam iskreno zahvalan na vremenu i pomoći koje mi je 

poklonio uvodeći me u novu službu. 

Dragi župljani, radujem se novoj službi koja mi je povjerena, upoznavanju života 

ove župe kao i budućim susretima sa svima vama. Pozvan sam služiti vam kao 

svećenik, a istovremeno i sâm rasti u vjeri i ljubavi prema Bogu i bližnjima. Neka 

dobri Bog blagoslovi vrijeme koje je pred nama, a na putu vjere neka nas prati 

moćni zagovor naše nebeske zaštitnice Majke Božje Snježne! 

 

 

 Ljudi su u svojoj naravi uvijek spremni u svemu vidjeti nešto loše. Na primjer, 
kada netko postane neki direktor, šef ili voditelj nečega, često se traži „veza“ po kojoj 
je došao na poziciju. No, ne dolaze svi na visoka mjesta nepravedno. Mnogi se trude i 
unatoč poteškoćama napreduju u poslu. Pokazuju interes i volju za ono što rade te to 
obavljaju savjesno i odgovorno. O jednom takvom napretku riječ je i u evanđelju. 

 Isus putuje sa svojim apostolima, liječi i propovijeda, a sigurno o njemu kruže 
priče i glasine. Zbog toga i Isus pita apostole: „Što govore ljudi?“ Ne zanimaju Isusa 
priče i tračevi, nego ga zanima što njegovi apostoli nose u srcu. Zbog toga se ni ne 
zadržava na glasinama, već odmah dalje pita: „A vi? Što vi kažete tko sam ja?“ Apostoli 
šute, ne znaju što mu odgovoriti. I tada na scenu stupa Petar. Čovjek iz naroda, ribar, 
grub i brzoplet, ali čovjek pun vjere. Petar tada izgovara prvo Vjerovanje: „Ti si Krist-
Pomazanik, Sin Boga živoga!“ Petar je vidio što Isus može učiniti, slušao je njegove 
pouke i propovijedi pa ne čudi što je tako sigurno iznio svoje mišljenje.  

 Na Petrov odgovor Isus mu objašnjava kako ta njegova misao i nije njegova, već 
da je ona Božji dar. Ako pogledamo svoj život i mi možemo reći da ništa što smo 
napravili, rekli ili pomislili nije naše, nego da to Bog čini po nama. Ne smijemo se 
hvaliti svojim radom, riječima i zalaganjima, nego moramo zahvaljivati Bogu što nam 
je dao snage da nešto učinimo. Na to nas poziva i sveti Pavao u poslanici Rimljanima: 
„Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove!“ Zato, ako 
uspijevamo obavljati sve svoje obaveze, bilo školske ili one na poslu ili kod kuće – 
Bogu hvala! Ako uspijevamo vršiti Božje zapovijedi – Bogu hvala! Božji je to dar.  

 Nakon što je Isus Petru rekao da ga je Bog odabrao da objavi božanske tajne, 
Isus daje Petru odlikovanje. Naziva ga Stijenom te ga tako čini temeljem Crkve. 
Povjerava mu i ključeve Crkve te na njega na taj način prenosi djelo spasenja. Ali Isus 
zna da je Petar slab čovjek, da pohvala i odlikovanje neće promijeniti njegov brzopleti 
i strastven karakter. Iako je znao sve njegove mane i nesavršenosti, Isus mu ipak daje 
tu uzvišenu zadaću jer zna da će Božji duh i snaga djelovati u njemu. Ali i još je jedna 
osnova na temelju koje Isus daje Petru prvenstvo, a to je Petrova velika i nesebična 
ljubav prema Isusu. Petar nam je primjer kako se može napredovati, ako stavimo ljubav 
prema Bogu i čovjeku na prvo mjesto. Ne želju za slavom, moći i bogatstvom,  nego 
želju za vjerom, ljubavlju, poniznošću i zahvaljivanjem Bogu. 

 Kako je apostole upitao što misle o njemu, Isus i nama danas upravlja isto 
pitanje. Ako ćemo poput Petra spremno odgovoriti da je Isus naš Spasitelj i Otkupitelj 
i mi ćemo dobiti zadaću prenošenja Radosne vijesti. Bog će na taj način i od nas učiniti 
temelje novog, boljeg i pravednijeg svijeta. I mi smo pozvani poput Petra, apostola, ali 
i ostalih svetih nastaviti ići Kristovim stopama. Ako odlučimo služiti Bogu, on će od 
nas napuniti Duhom Svetim i snagom kako bismo postali suradnici u Božjem planu 
spasenja. Ne smijemo se bojati vlastite slabosti i nemoći, Bog će u nama učiniti čudesna 
djela ako mu to dopustimo.   

Dominik Hrupek 

 


