Župa Karmelske Gospe Bagalović
Raspored misnih slavlja i liturgijski
kalendar od 7 do 13. 11. 2016.
Pon.
14.
XI.

SV. NIKOLA TAVELIĆ

Uto.
15.
XI.

Sv. Albert Veliki, b. i n.

Sri.
16.
XI.

Sv. Margareta Š. I Sv. Gertruda

Čet.
17.
XI.

Sv. Elizabeta Ugarska

Pet,
18.
XI.

Posveta bazilike sv. Petra i Pavla

Sub.
19.
XI.

Oblj. Posvete Prvostolne C.

Ned.
20.
XI.

17,00

17,00

17,00

17,0
0

7,30

+Dragica
Plećaš
MOMIĆI

i

Tomislav

+Ivan i Nika Zloić
PODRUJNICA

+Ivan, Jure, Rade
Krstičević i Jozo Nikolić
KRVAVAC
+Jurka i Nikola Ćendo
KRVAVAC

Ad. Int.
KRVAVAC

ISUS KRIST KRALJ SVEGA
STVORENOGA
8,30

10,00

18,00

Jutarnja sv. misa
/+Mate, Ivan i
Nevenka Nikolić/
MOMIĆI
ŽUPNA SV. MISA
BAGALOVIĆ
Večernja sv. Misa
/+Alen Batinović/
KULA NORINSKA
*Ispovijed: pola sata
prije sv. misa

Krist Kralj-nedjelja 20. 11. 2016.
Bratimi u službi:
1.Nikola Jerković p. Nediljka; 2.Siniša
Jerković Nikolin; 3. Ante Krstičević p. Stipe;
4. Joško Krstičević p. Stipe
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Odlomak današnjeg evanđelja zvuči
zastrašujuće: propast će sjajni
jeruzalemski hram, u svijetu će vladati
ratovi, prevrati, potresi, oskudice i
bolesti, na Isusove učenike će se
obrušiti progonstva. Tko bi želio živjeti
u takvom svijetu. A ipak to je svijet u
kojem
mi
kršćani
živimo.
Proročanstvo o propasti hrama
ispunilo se nekoliko desetljeća nakon
Isusove smrti. Evanđelist Luka u svezi
s time razmišlja i o završetku ovoga
materijalnog svijeta. Ljudi rado
govore o propasti svijeta, Evanđelje
tu riječ ne koristi. U svijetu ima
svakojakih zala zato što ima zla u
čovjeku. Njega valja mijenjati,
njegovu nutrinu. Kršćanin je pozvan
izgrađivati ovaj svijet, a ne sjediti i
dangubiti, kako Pavao upozorava
vjernike u Solunu; pozvan je boriti se
protiv zla, donositi mir; ali i trpjeti za
svoju vjeru i uvjerenje ako treba. Tko
tako bude živio, ne treba se bojati
kraja ni dana Suda, jer mu «ni vlas s
glave ne će pasti». Isus ne želi strašiti
– to je najlakše- on štoviše izričito
upozorava svoje da se ne prestraše
kad čuju za ta zla i da se ne daju
zavesti od lažnih proroka i
proročanstava. Budu li vjerni Bogu,
sve će nadvladati.
*******************************

Gospodine, Bože naš, daj da
naša vjernost tebi bude i
naša radost, jer duboka je i
trajna sreća postojano služiti
tebi, Stvoritelju svega dobra.
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TRIDESET I TREĆA KROZ GODINU
13. 11. 2016.

NEDJELJNO EVANĐELJE Lk 21, 5-19
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Dok su neki razgovarali o
Hramu kako ga resi divno kamenje i zavjetni
darovi, reče Isus: »Doći će dani u kojima se
od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen
na kamenu nerazvaljen.«
Upitaše ga: »Učitelju, a kada će to biti?
I na koji se znak to ima dogoditi?« A on
reče: »Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ’Ja sam’ i:
’Vrijeme se približilo!’ Ne idite za njima. A
kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak.«
Tada im kaza: »Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. I bit
će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih
znakova s neba. No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas,
predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će
vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena
mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja.
Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! Ta ja ću vam dati usta i
mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti
niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća,
rođaci i prijatelji.
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Neke će od vas i ubiti.
Svi će vas zamrziti zbog imena mojega.
Ali ni vlas vam s glave neće propasti.
Svojom ćete se postojanošću spasiti.«
Riječ Gospodnja.

Evanđeoski ulomak koji Crkva
pred nas stavlja na ovu nedjelju, ne može se
lako svrstati među one u kojima bismo tražili
poruku mira ili riječi ohrabrenja za
nasljedovanje Krista u ovome svijetu.
Naime, Isus svojim suvremenicima govori o
tome kako će zbog njega trpiti, patiti, kako
će biti progonjeni te kako će ih, na koncu, i
vlastita rodbina, prijatelji, roditelji, braća i
sestre, predavati na sudove i ubijati ih.
Doista, riječi su to pred kojima moramo
zastati i promisliti o čemu Isus govori te koju
poruku želi poslati svojim učenicima koji su
hodali s njim, a i nama danas koji nakon
2000. godina želimo biti njegovi vjerni
učenici i nasljedovatelji.
Početak evanđeoskog ulomka
vrlo je znakovit te je bez njega nemoguće
shvatiti Isusov govor. Naime, Isusovi
suvremenici razgovaraju o Hramu, o
njegovom bogatstvu, o tome kako je lijepo
uređen. Isus sluša taj razgovor i želi svojim
suvremenicima skrenuti pozornost na ono
što je bitno. Naime, Isus nikada nije držao
do vanjštine, do blještavila koje zavarava
ljude. Veličanstveni jeruzalemski Hram,
njegovo bogatstvo i izvanjska ljepota, vrlo
lako mogu zavesti ljude da se dive nečemu
što u Božjim očima nema toliku vrijednost.
Isus skreće pozornost na to da je važno
nešto drugo jer, kako je i sam Isus prorekao
tako se i dogodilo, Hram će vrlo brzo biti
srušen te mu nije ostalo niti kamena na
kamenu: Doći će dani u kojima se od ovoga
što motrite neće ostaviti ni kamen na
kamenu nerazvaljen, a tomu smo i mi danas
svjedoci.
Isus želi upozoriti da je potrebno
ne zadržavati se na izvanjskom blještavilu,
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nego je potrebno poći dalje i dublje, a to
dublje, možemo slikovito reći, nalazi se u
Hramu, tj. u Svetištu nad Svetištima, gdje
prebiva sami Bog. Prisjetimo se samo da je
Isus u pustinju iskušavan od đavla te je upravo
preko blještavila i izvanjskog sjaja, đavao
pokušao Isusa zavesti da mu se pokloni i da
mu služi. Isus prepoznaje zamku Zloga i tjera
ga od sebe govoreći: Samo se Bogu klanjaj i
njemu jedinome služi. Isus, znajući za našu
slabost i povodljivost, danas nas u evanđelju
upozorava da se ne damo zavesti izvanjskim
sjajem, izvanjskim blještavilom i bogatstvom
ovoga svijeta. Isus dobro zna da mnogi ljudi
gledaju upravo na ono izvanjsko i tu im je sva
pamet i misao. Takvi ne idu dublje u otajstvo;
takvi, da se poslužimo slikovitim govorom,
ostaju samo na vratima Hrama, a ne ulaze
unutra gdje doista prebiva Bog. Isus nasuprot
ovozemaljskom bogatstvu i uživanju stavlja
nebeski i blaženi život s Bogom. Ukoliko
razmišljamo samo o ovozemaljskom životu,
vrlo se lako može dogoditi da zanemarimo, a
time i izgubimo, vječni. Nije Isus protiv
bogatstva, ali upozorava ljude da vrlo lako
mogu upravo zbog svoje zaokupljenosti
izvanjskim i blještavilom, zaboraviti na ono
unutrašnje, a to je život s Bogom i po njegovim
zapovijedima.
Ukoliko se naša vjera temelji samo
na izvanjskim veličanstvenim manifestacijama,
procesijama, javnom slavljima, kada nastupe
teška vremena, kada nastupe kušnje i životne
poteškoće, vjere će brzo nestati te će nas
preplaviti strah i tjeskoba. Svoju je vjeru
potrebno utemeljiti na Kristu koji je zaglavni
kamen, a ne na izvanjskim i prolaznim
stvarima, na blještavilu i prolaznosti ljudskih
rukotvorina. Obličje ovoga svijeta prolazi i tu
se nalazi ključ za razumijevanje današnjeg
evanđeoskog ulomka. Isus želi potaknuti ljude
da promisle jesu li spremni, ako je potrebno i
sve izgubiti, samo da bi zadobili vječni život.
Sve ovozemaljsko, sve ono što vidimo, nestat
će, tj. u Posljednji će dan biti porušeno. Ovim
slikovitim govorom, Isus nas želi probuditi i
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reći nam kako ništa što posjedujemo,
nikakva materijalna bogatstva nemaju toliku
vrijednost da nam mogu zamijeniti vječni
život.
Nakon što je Isus izgovorio ove
riječi, razgovor kreće u drugom
pravcu: Učitelju, a kada će to biti? I na koji
se znak to ima dogoditi. Javlja se ljudska
znatiželja: kada će se nešto dogoditi? Isus
ne upada ni u tu zamku te ne želi zadovoljiti
ljudsku znatiželju, nego govori o onome što
je bitno i jedino važno: biti ustrajan i vjeran
Gospodinu te Isus zbog toga i
upozorava: Pazite, ne dajte se zavesti.
Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti:
'Ja sam' i: 'Vrijeme se približilo! Ne idite za
njima... Svojom ćete se postojanošću
spasiti. Isus je svjestan da kada bude
uznesen sa zemlje, da će doći oni koji će se
svojom lukavošću predstavljati u njegovo
ime i da će uvijek biti malovjernih koje će
zavesti i koji će ići za njima jer uvijek ima
onih kojima je vjera slaba i hrane je samo
čudesima i senzacijama. Isus ističe kako je
u vjeri bitna postojanost i ustrajnost.
O čemu Isus govori? Biti postojan
u vjeri znači biti uporan, biti vjeran i onda, da
se poslužimo biblijskim govorom, i kada je
zgodno i kada je nezgodno vrijeme, i kada
smo puni mira i snage i onda kada nam je
vjera slaba i kada osjećamo kako nas je i
Bog napustio. Biti postojan znači biti uvijek i
u svim životnim situacijama vjeran
Gospodinu i vjerovati da je njegova riječ
istinita i da je On tu, iako ga mi u ovom
trenutku ne osjećamo ili nam je trenutno
jako teško u životu. Da bismo imali takvu
vjeru te da bismo uistinu mogli biti ustrajni i
postojani u vjeri, potrebno je vratiti se na
početak današnjeg evanđeoskog ulomka i
shvatiti Isusovu poruku: biti vjernik znači ući
u Hram, znači ne zadržavati se samo na
izvanjskom, na blještavilu, na veličanstvenim
slavljima u vjeri, nego svakodnevno ulaziti u
Svetište nad Svetištima, a to znači hraniti se
Isusovom riječju i njegovim Tijelom
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(euharistijom) i ne dati se zavesti i trčati za
onima koji nude senzacije, nego doista ići za
Isusom. Samo je jedan Isus, samo je jednom
došao te još uvijek u vjeri čekamo njegov drugi
dolazak, a to će ujedno biti i kraj ovoga svijeta.
Nije važno kada će to biti, niti Isus želi hraniti
našu znatiželju i potpirivati našu maštu. Isus
traži od nas da živimo tako da već sada u
ovom trenutku možemo stati pred Boga i
položiti račun za svoje upravljanje.
Nemojmo odgađati svoje obraćenje
i promjenu života prema Bogu. Sada je pravi
trenutak i sada je čas kada trebamo promisliti
o svojoj vjeri, o svom životu i vidjeti jesmo li se
dali zavesti prolaznošću ovoga svijeta ili smo,
ipak, bliže Gospodinovim riječima i njegovoj
volji. Na koncu, uvijek imajmo na umu Isusove
riječi ohrabrenja i nade, a pogotovo kad nam
bude teško i kad nam se bude činilo da je
lakše onima koji ne vjeruju i koji nisu Kristovi
učenici: Svojom ćete se postojanošću
spasiti./HKM-Berlin/

Nikada se nemoj umoriti od moljenja!
Uvijek postoji ona jedna kapljica koja će
na kraju preliti cijelu čašu.
Nikada se nemoj zasititi molitve!
Nekada važne stvari u životu treba
tražiti malo duže, ali onda sreći nema
kraja.
Nikada nemoj govoriti da molitva nema
smisla!
Preispitaj radije kolika je tvoja
ustrajnost i koliko doista tražiš ono što
trebaš.
Nikada nemoj pitati koliko treba moliti!
Ono najdublje i najveće u životu nikada
se ne može iskazivati nikakvim
brojevima.
Nikada nemoj sumnjati u učinkovitost
molitve!
Treba shvatiti da je Božja volja uvijek
bolja od naše vizije budućnosti.
Nikada se nemoj pretvarati u molitvi!
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Govori onako kako govoriš sa svojim
prijateljem ili nekom drugom bliskom
osobom.
Nikada nemoj da ti molitva postane
navika!
Molitva je poput disanja, toliko
svakodnevna, a toliko nezamjenjiva.
Nikada ne zaboravi kome se obraćaš
u molitvi!
Nisu to samo tvoje samorefleksije, niti
neka duhovna poezija.
Nikada nemoj gubiti vjeru u snazi
molitve!
Molitva bez vjere je kao prazna
posuda koja služi samo ako je se
nečim napuni.
Nikada nemoj prestati moliti!
Dokle god budeš molio bit ćeš živ i živ
si dokle god moliš. Nikada to ne
zaboravi./M. Žuvela/

Isusova najava trpljenja,
protivljenja i progonstava ne
da se razumjeti pogledom u
svijet oko sebe, premda se u
njemu potvrđuje ispunjenje
Isusove riječi. Isus, ne
zastaje na najavi takvih
stanja: on naviješta utjehu i
spasenje. Daruje usta i
mudrost za obranu; daruje
postojanost koja je jača od
svakoga trpljenja. Trpljenja i
nedaće zato su uvijek poziv
da se otvorimo njegovu
daru-njemu koji je Dar. On
nam ne daruje. On se
daruje!

