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Osamnaesta nedjelja kroz godinu 
 
  
 Dragi župljani! 
  
 Velika mi je radost što vas danas, u nedjelju 1. kolovoza 
2010., smijem pozdraviti kao vaš novi župnik. Želja mi je predsta-
viti vam se kako biste imali priliku upoznati crtice iz mojega dosa-
dašnjega života u koji će ovim današnjim danom ulaziti i vaši živo-
ti, vaše radosti i teškoće, nadanja i očekivanja, vaša životna svakod-
nevnica. Svakako, u međusobnom dijeljenju te svakodnevnice du-
hovni život i njegova stvarnost zauzimaju posebno mjesto. Tako će 
naše mjesto susreta prije svega biti sveta Euharistija, sakramental-
ni život, tumačenje Božje riječi i kateheza. 

Iako će se nekome činiti da sam nov i stranac u ovoj podrav-
skoj ravni i u ovom prelijepom mjestu Molve, vidjet ćete da se taj 
prelijepi podravski kraj ugradio u nezaobilazne crte moga života, 
što mi je posebno drago. 

Evo nekoliko riječi o meni: Zovem se o. Tomislav Glavnik. 
Moji roditelji Mirjana i Marijan sklopili su 1974. godine svoj krš-
ćanski brak u župnoj crkvi sv. Martina u Virju, a ja sam rođen 1975. 
godine u Sisku, gdje sam završio osnovnu školu. Kao osnovnoško-
lac sam bio ministrant u prigradskoj župi sv. Josipa Radnika – Si-
sak, Galdovo, u kojoj sam imao prilike upoznati franjevce konven-
tualce i drage časne sestre milosrdnice. Većinu svojih ljetnih praz-
nika provodio sam kod svoje bake i djeda u Virju, budući da mi je 



otac Marijan rođeni Virovec. Tako sam upoznao ovaj kraj i njegove 
ljude vrlo dobro. Između svojih vjeroučitelja spominjem Molvarca 
o. Đuru Hontića, koji je došao u moju rodnu župu 1986. za župnog 
vikara i voditelja ministranata. Kasnije je na isto mjesto došao i o. 
Miljenko Hontić, koji mi je u 
posljednjoj godini bogoslovi-
je bio i odgojitelj. 

U rujnu 1989. godine 
ušao sam u sjemenište fra-
njevaca konventualaca na 
Svetom Duhu u Zagrebu. Up-
ravo je o. Đuro Hontić zajed-
no s mojim mjesnim galdo-
vačkim župnikom o. Maksi-
milijanom Hercegom bio 
osoba preko koje sam uredio 
sve potrebno za odlazak u 
sjemenište. Došavši u malo 
sjemenište na Svetom Duhu 
za magistra-odgojitelja imao 
sam kroz četiri godine, te 
kasnije još godinu dana u 
bogosloviji vama dobro poz-
natog o. Filipa Musu. Kao 
srednjoškolac došao sam po 
prvi puta na mladu misu u… pogađate kamo? Da, opet u Molve! Bila 
je to 1991. godina i mlada misa o. Martina Jakovića. Moje prvo tak-
vo iskustvo. Bilo je lijepo! 

Nakon završene Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagre-
bu pošao sam u novicijat franjevaca konventualaca na Cres i 1994. 
položio svoje prve zavjete. Te iste godine upisao sam studij na Ka-
toličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i nakon dvije godine 
zagrebačke studentske klupe zamijenio sam onima u Njemačkoj u 
gradu Würzburgu, gdje sam i diplomirao u veljači 2000. Nepunih 
godinu dana ranije, točnije 24. srpnja 1999. u Würzburgu sam za-
ređen za đakona. 



Po povratku u Hrvatsku dodijeljen sam samostanu Svetoga 
Duha u Zagrebu gdje sam dovršio svoj đakonski praktikum te bio 
10. lipnja 2000. zaređen za svećenika u zagrebačkoj katedrali po 
rukama zagrebačkog nadbiskupa Josipa Bozanića. Svoju mladu mi-
su proslavio sam u rodnoj župi sv. Josipa Radnika u Sisku, a sekun-
diciju mlade mise imao sam u župnoj crkvi sv. Martina u Virju. Da-
kako, ne zaboravljam spomenuti da mi je o. Filip Musa bio i pro-
povjednik na mladoj misi u Sisku. 

Po svećeničkom ređenju imenovan sam župnim vikarom u 
župi sv. Antuna Padovanskoga u Zagrebu gdje sam bio na službi do 
rujna 2007. godine. Kroz to vrijeme, od 2002. do 2010., unutar svo-
je redovničke provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca vr-
šio sam službu tajnika Provincije, a od 2006. do 2010. i provincij-
skog ekonoma. U međuvremenu, od listopada 2007. godine, nala-
zim se na postdiplomskom studiju iz crkvenog prava na Papin-
skom sveučilištu Svetoga Križa u Rimu gdje ću s Božjom pomoću 
magistrirati 30. rujna ove godine. 

Na nedavno održanom Redovitom provincijskom kapitulu 
moje Provincije izabran sam za gvardijana samostana Uznesenja 
Blažene Djevice Marije u Molvama, a 9. srpnja 2010. mons. Josip 
Mrzljak, varaždinski biskup imenovao me i župnikom u istoimenoj 
župi. 

Iz svega ovoga što ste mogli pročitati može se zaključiti da 
je svaki ljudski život vrlo bogat, što ljudima, što događajima. Sve 
okolnosti naših života se tako prekrasno isprepliću i slažu u jedan 
prekrasan mozaik. Nakon svega rečenoga uviđate da nisam i da 
neću biti stranac Molvama, a da mi ni Podravina nije strana, već 
naprotiv vrlo bliska. 

Dok zahvaljujem svim dragim ljudima, što su me pratili i što 
me prate u mom životu, želio bih i vama, dragi župljani, biti prati-
telj na putu prema Bogu, prema njegovu sinu Isusu Kristu snagom 
Duha Svetoga. A naša Majka Božja Molvarska neka nam bude zago-
vornica i zaštitnica! 

 
     Vaš župnik 
     o. Tomislav Glavnik, OFMConv. 



TJEDNI RASPORED MISA  
(M – Molve //R – Repaš//K MB – Kapela Majke Božje) 
 
Nedjelja 01.08—sv. Alfons Maria de’Liguori 
M  10 h za župu i župljane (Uvođenje u službu novoga župnika) 
M 19 h + Martin i pok. iz ob. Kovaček 
R 9 h na nakanu darovatelja 
M. Ledine 11.30 (50. obljetnica DVD-a Gornja šuma) 
 
Ponedjeljak, 02.08.—BL. Dj. Marija Anđeoska—Porcijunkula 
M 19 h  + Mato Balogović i roditelji 
 
Utorak, 03.08.— Bl. Augustin Kažotić 
M 19 h  + Ivan Lončar 
 
Srijeda, 04.08.— sv. Ivan Maria Vianney 
M 19 h + Mirela Huskić 
 
Četvrtak, 05.08— Gospa Snježna, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 
M 19 h + iz ob. Kolar Đuro, Peti i Ankica Vincek 
 
Petak, 06.08.—Preobraženje Gospodinovo 
M 19 h + Ana i Ivan Cenkovčan i roditelji 
 
Subota, 07.08.—sv. Siksto II, papa 
KMB 19 h + Franjo Čelik i ++roditelji Čelik i Peti 
 
Nedjelja, 08.08.— Devetnaesta nedjelja kroz godinu 
M 11 h Proslava Dana Općine i sv. Filomene 
 Misu predslavi mons. VJEKOSLAV HUZJAK, bjelovarsko-križevački biskup 
M 19 h + Ivan Kovačić 
R 9 h na nakanu darovatelja 

 

 
 
 

Izdaje: Župa Uznesenja BDM, Virovska 21, Molve; (Tel./Faks. 048/892-103);  
E-mail: info@zupa-molve.com  - Odgovara: o. Tomislav Glavnik, župnik 

  

U srijedu 04.08. u 20 h  
u župnoj dvorani  

mons. Magjerca sastanak 
župnog pastoralnog  
i ekonomskog vijeća. 

KRŠTENJE 
Dana 31. srpnja 

sveto krštenje  je primila  
LUCIJA JAKOVIĆ, 

 kći Matije i Jelene (2. dijete).  


