
Župa Karmelske Gospe Bagalović             liturgijsko-pastoralni listić 

 
Raspored misnih slavlja i liturgijski 

kalendar: od 25.IV.do 1. V. 2016. 
 

Pon. 

25. 

IV. 

Sv. Marko, ev., blagdan 

19,00 +Jakov i Milica Gnječ 
KRVAVAC 

Uto. 

26. 

IV. 

Kleto, Bazilej 

19,00 +Jela Jerković 
KULA NORINSKA 

Sri. 

27. 

IV. 

Bl. Ozana Kotorska 

8,00 Ad. Int. 
KRVAVAC 

Čet. 

28. 

IV. 

Sv. Petar Chanel 

19,00 +Stojan Primorac 
KRVAVAC 

Pet, 

29. 

IV. 

Sv. Katarina Sijenska 

19,0

0 

+Nikola Krstičević 
KRVAVAC 

Sub. 

30. 

IV. 

Sv. Venancije 

8,00 

 
Ad. Int. 
KRVAVAC 

Ned. 

1. 

V.  

 
 

 ŠESTA VAZMENA-PRVA 
PRIČEST 

X XXX 

10,00 Župna Sveta Misa 
BAGALOVIĆ 

19,00 Večernja sv. Misa 
/+Nada Batinović/ 
KULA NORINSKA 

Vjera nije privatna stvar! 
 
Svi totalitarni režimi (ne samo 

komunistički, nego svi) uporno su i rado isticali 
(ističu i danas) da je vjera privatna stvar, a to je 
zapravo značilo da vjernik svoju vjeru može 
živjeti u dubini svoje duše (da, u dubini, i to što 
dublje zatrpana, to bolje), a ako se pojavi u 
javnosti, vjera može biti pokazana u crkvi i 
sakristiji, i možda u nekim prigodama u crkvenom 
dvorištu. Prema tom konceptu, vjera nije smjela 
biti dio javnoga prostora, pa je Crkva optuživana 
čim bi izišla iz sakristije, jer se prema tim 

optužbama “počela miješati u politiku”. Kako mi 
imamo naslijeđene strukture totalitarnoga 
sustava, mnoge su stvari, kada je u pitanju 
vjera i Crkva, ostale nepromijenjene. Tako je i 
danas javno očitovanje svoje vjere 
“neprimjereno građanskom društvu”, a 
veliki masovni crkveni događaji nerijetko 
bivaju predmetom ismijavanja. Ovakav javni 
diskurs još je čudniji kada imamo u vidu da 
naša društva u velikoj većini čine vjernici.  

U čemu je onda problem? Strašna 
nesreća za naša društva, za Crkvu, a onda i za 
vjernika pojedinca jest to što medije i javno 
mnijenje uvelike kontrolira manjina baštinika 
marksističko-lenjinističko-staljinističko-
titoističkih ideja, koji su se u novije vrijeme 
prometnuli u sljedbenike “liberalno-
materijalističke” ideje i prakse. Očito, sadržaj 
je ostao onaj stari, a promijenjeno je 
“pakiranje”. 

Zadaća vjernika u svakom društvu 
jest svjedočiti svoju vjeru, i to onu iskonsku, a 
ne nekakav surogat koji s vjerom nema 
nikakve veze. U tom kontekstu zadaća 
kršćanina jest svjedočiti Kristovo Evanđelje u 
svakoj prigodi i u svako vrijeme. Zbog toga 
kršćanin se ne smije uplašiti napadaja 
bezbožaca i mrzitelja Istine koju nam nudi 
Evanđelje, a isto tako ne smije se umoriti i 
smalaksati u borbi za svoja prava protiv svih 
onih koji mu tu slobodu žele uskratiti. Zašutjeti i 
prestati svjedočiti Kristovo Evanđelje znači 
izdati svoga Spasitelja i odustati od svoga 
poslanja u ovome svijetu. Kršćanin mora u 
javnom prostoru jasno svjedočiti svoju vjeru, 
sviđalo se to nekomu ili ne, i to po cijenu ne 
samo da doživi nerazumijevanje, nego i po 
cijenu da bude brutalno napadan od 
neprijatelja Križa Kristova, neprijatelja vjere, 
Crkve i svakoga vjernika pojedinačno. 

 Znači, kršćanin, ako želi biti 
kršćanin – nema izbora! Vjera nije privatna 
stvar koju bismo trebali i smjeli čuvati u svojoj 
kući, ona je poruka poslana svima. Poslani 
smo da propovijedamo po krovovima, a ne da 
ustuknemo čim nas netko dotakne na nekakvoj 
televiziji ili nekom portalu. Svojom ćemo se 
postojanošću spasiti. (cnak) 
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PETA VAZMENA 
24. travnja 2016. 

 
 

NEDJELJNO EVANĐELJE 

Iv 13, 31-33a.34-35 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 
  

Pošto Juda iziđe iz 
blagovališta, reče Isus:  
»Sada je proslavljen Sin Čovječji 
i Bog se proslavio u njemu!  
Ako se Bog proslavio u njemu,  
i njega će Bog proslaviti u sebi,  
i uskoro će ga proslaviti!  
Dječice, još sam malo s vama.  
Zapovijed vam novu dajem:  
ljubite jedni druge; 
kao što sam ja ljubio vas, 
tako i vi ljubite jedni druge.  
Po ovom će svi znati da ste moji 
učenici:  
ako budete imali ljubavi jedni za druge.« 
 

Riječ Gospodnja. 
 

 

 

LJUBAV - NOVA ZAPOVIJED 
Ova nedjelja ima za temu 

ljubav i to ljubav prema bližnjemu. 
Isus nam daje novu zapovijed, jer takva 
ne postoji u Starom zakonu, a to je 
da ljubimo jedni druge kao nas je on 
ljubio. 
A kako nas je on to ljubio? 
Utjelovio se i postao čovjekom, ponizio 
se, jer je znao da je to jedini način da 
nas spasi. 

Isus nas je ljubio dok smo još bili u 
grijehu tj. dok smo bili u takvom 
stanju da je to odvratno pred Bogom. 
Grijeh je najodurnija stvar pred 
Bogom, a on nas je već tada ljubio i 
odlučio se radi našega spasenja 
utjeloviti. 
Govorio nam je, liječio nas, 
doživljavao odbacivanja radi nas, 
trpio poniženja za nas. 
Opraštao grijehe, uvrede, napuštanje 
apostola onda kada je bilo najteže 
Razumio nas je, naše slabosti, našu 
sporost da duhovne stvarnosti 
razumijemo 
Dao nam se potpuno u otajstvu 
Euharistije 
Trpio na tešku muku od 
Getsemanskog vrta pa sve do križa 
Uskrsnuo da bi i mi mogli jednog dana 
uskrsnuti 
Poslao nam Duha Svetoga da bi mogli 
živjeti božanskim životom, ne samo 
ljudskim 
Drugim riječima, ništa Isus nije 
mogao više učiniti a da nije učinio i da 
ne čini da bi nam iskazao svoju ljubav. 
Vidite, upravo istu takvu ljubav Isus 
zapovjeda da i mi tako ljubimo. 
Zapovijeda, nije rekao „ako hoćete“ ili 
„pozivam vas“, nego „zapovijed vam 
novu dajem“. 
  
LJUBAV 

Sv. Pavao je savršeno opisao 
karakteristike ljubav: Ljubav je 
velikodušna, dobrostiva, ne zavidi, ne 
hvališe se, nije napuhana, ohola, nije 
nepristojna, ne traži svoje, nije 
razdražljiva, ne pamti zlo, ne raduje 
se nepravdi, raduje se istini, sve 
pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, 
sve podnosi, ljubav nikad ne prestaje. 
Ljubav ispunja sav zakon. Ako 
ljubimo, onda vršimo sve zapovjedi. 
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To će reći da vršenje 10 Božjih 
zapovjedi je minimum. Mnogi ljudi kažu 
na ispovijedi: nisam ovo, nisam ono. A 
što si učinio ili učinila? Ako nisam 
prekršio Božju zapovijed to je 
minimum. 
Ljubav nadilazi tu razinu: 
Ljubav ne da neće ukrasti, ona će dati. 
Ona ne da će poštovati nedjelju, ona će 
ići i preko dana na misu ako može. 
Ako ljubim Boga ne da ga neću psovati, 
niti ga uzaludno spominjati, ja ću ga 
blagoslivljati, slaviti, svjedočiti ga pred 
drugim ljudima. 
Ljubav ne samo da će poštivati 
roditelje, nego činiti sve da im iskaže 
zahvalnost, pomoći im koliko god može 
i opet će biti svjesna da im nikada neće 
uzvratiti ono što su im oni dali. 
Ljubav ne da neće nikoga ubiti fizički ili 
duhovno, nego će sve činiti da čovjeka 
podigne, da mu pomogne. 
Ljubav ne da neće nekome lagati, nego 
će sve činiti da taj čovjek zna istinu, 
ukorit će ga ako griješi a ne šutjeti na 
njegov grijeh da čovjek živi u neznanju. 
Ljubav ne da neće bludničiti, nego će 
sve učiniti da sačuva svoje srce i tuđe 
srce čistim od svih naopakih misli, od 
požude (iskorištavanja tuđeg tijela radi 
vlastitog užitka). 
Ljubav ne da neće ukrasti, nego će i 
dati, pomagati čovjeku. 
Ljubav ne da neće zavidjeti drugome i 
htjeti tuđe dobro, već će tom čovjeku 
biti drago što taj drugi ima i što je 
blagoslovljen od Boga. 
Ljubav oprašta. 
  
Vidite, na kojoj smo mi duhovnoj razini 
kada ispovijedamo ili mislimo da kada 
nešto nisam loše učinio da sam dobar 
čovjek? 
Gdje je tu ljubav? Boga jedino zanima 
ljubav. Kršćani su na toj razini. Oni se 

ne bave 10 Božjih zapovjedi, nego idu 
daleko daleko više od toga. Isus nas 
na tu razinu poziva, a jasno je da ako 
kršimo Božje zapovjedi bez ikakvih 
problema i kajanja, onda smo daleko 
od prave ljubavi. 
A ljubav prema Bogu? To je temelj! 
Ako nemam ljubavi prema Bogu, neću 
je imati niti prema čovjeku i obrnuto. 
  
ŠTO JE BOG PRIPRAVIO ONIMA 
KOJI LJUBE? 

Isus je za one koji ovako 
ljube pripravio vječnu domovinu, novi 
Jeruzalem, Raj. 
Tu će Isus zauvijek boraviti s onima 
koji su ga za života voljeli i vršili 
njegovu zapovijed ljubavi. 
Ti ljudi će biti progonjeni, oni su ti 
koji su kroz mnoge nevolje ušli u 
kraljevstvo Božje. Put ljubavi je težak, 
ali će Bog otrti svaku suzu s njihovih 
očiju, izliječiti njihove rane, ispraviti 
nepravdu nanesenu prema njima. 
  
VJEČNOST - VRIJEME 

Što je ovaj život naspram 
vječnosti? 
Ništa nam neće značiti ovaj život u 
vječnosti. Zaboravit ćemo na to vrlo 
brzo, jer nebeska sreća otet će nam 
takva sjećanja na loše stvari. 
S druge strane, oni koji razmišljaju 
vječno o ovom životu su oni koji će 
biti u paklu. Govoriti će „u što sam ja 
utrošio svoj život...“: 
Trošio sam vrijeme na posao, gradnju 
kuće, a zaboravio na nedjelju, na 
molitvu... 
Trošio sam vrijeme na zabave na 
televiziji, kafićima, diskotekama i dr., 
a propustio odgojiti djecu kršćanski, 
propustio toliko korisnog vremena, 
korisnog druženja... 
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Trošio energiju na ono što drugi čini, na 
tuđe probleme (bračne, društvene), a 
nisam se bavio svojim problemima.. 
Bavio se tuđim grijesima, a svoje 
zaboravio, nisam radio na sebi, 
pokvario srce toliko da sam prokockao 
svaku Božju milost i milosrđe... 
Ti će se itekako baviti prošlošću i kajati 
se vječno, ali će biti prekasno. Ti koji se 
sada tobože bave pravim problemima, a 
duhovnost potpuno zapostavljaju i rast 
u ljubavi. 
 
ZAKLJUČAK 

Vidite ljudi kako čovjek može 
početi živjeti ludo. 
A upravo nas ovaj život i ova žurba i 
trka na takav život potiče - na jedan 
banalizam, na bavljenje glupostima, na 
gubljenje vremena na gluposti, a 
vječnost se zaboravlja. 
Ovo znajte: Bog je milosrdan, uvijek nas 
čeka i dok smo god živi on oprašta. 
Strpljivo čeka naše obraćenje, povratak 
molitvi, sakramentalnom životu. No, 
trenutak napuštanja ovog milosnog 
vremena ne znamo i zato ne 
preporučam nikome i nikada kalkulirati 
i odgađati povratak Bogu. 
Ja ću malo po svome, pa kad ostarim ću 
se obratiti. Tko kaže da ćeš ostariti? 
Tko kaže da ćeš doživjeti sutra? 

Jedini krivac za našu vječnu 
nesreću možemo biti samo mi kada 
odbacimo Isusa Krista, njegov put i 
njegovu riječ. Sve nam je On dao, 
svako potrebno sredstvo za 
spasenje. Nitko se neće moći žaliti da 
nije znao ili da mu nije dano. 
Iskoristimo mudro ovo vrijeme na 
zemlji. Budimo ljudi koji ljubimo 
bližnje tako da činimo dobro, a ne 
samo da izbjegavamo zlo. To donosi 
progonstvo, bol, razočarenja, ali 
donosi život. Tko ne ljubi nema 

Božjeg života u sebi. Taj je mrtav u 
sebi. 
Zato ljubimo jedni druge kao što 
nas je Isus ljubio i uzvratimo Isusu 
za ljubav koju je on svakome od 
nas iskazao i iskazuje./www.lošinj-

dekanat/ 
 

 
 

„Zapovijed vam novu 

dajem; ljubite jedni 

druge kao što sam ja 

ljubio vas“ 
 

Bože, vrelo ljubavi i 
dobrote, ti si žrtvom svoga 
Sina potvrdio svoju blizinu 
grješnom čovjeku. Usliši 
nam smjerne molitve i daj 
da naš život bude uvijek 
otvoren ljubavi kojom nas 
trajno ljubiš. 


