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Raspored misnih slavlja i liturgijski 
kalendar: od 4. do 10. VII. 2016. 
 

Pon. 

4. 

VII. 

Sv. Elizabeta Portugalska 

19,30 +Ljiljanka Plećaš 
MOMIĆI 

Uto.

5. 

VII. 

Sv. Ćiril i Metod 

19,30 +Ilija, Mara, Jela i 
Stipe Dominiković 
MOMIĆI 

Sri. 

6 

VII. 

Sv. Marija Goreti 

  

Čet. 
7. 

VII. 

Panten, Vilibadld 

19,30 

 
+Anka Tolić 
PODRUJNICA 

Pet, 

8. 

VII. 

Akvila i Priscila 

19,3

0 
+Rade Jerković 
KULA NORINSKA 

Sub. 

9. 
VII. 

Bl. Marija od Propetoga 

7,30 Ad. Int 
KRVAVAC 

Ned. 

10. 

VII.  

 

 

 PETNAESTA KROZ 
GODINU 

8,00 Jutarnja sv. misa 
/+Mate Krstičević/ 

MOMIĆI 

9,00 Župna Sveta Misa 
BAGALOVIĆ 

19,30 Večernja sv. Misa 
/+Jozo, Nikola i 
Pera Romić/           
KULA NORINSKA 

 

ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ U ŽUPI 
PREBIVALIŠTA 

Namjeravaju sklopiti sakrament sv. ženidbe: 
IVAN NJAVRO, sin Josipa-Branimira i Tanje r. 
Bubalo (sv. Nikola-Metković) i ANA 
DOMINIKOVIĆ kći Jure i Nevenke r. Jelčić 
(Matijevići-Bagalović). Vjenčanje će biti u subotu 
09. 07. 2016. u župnoj crkvi na Bagaloviću s 

početkom u 17,30 sati. Ako netko zna za kakvu 
ženidbenu zapreku dužan je po savjesti javiti u 
župni ured. Mladencima želimo Božji 
blagoslov. 

 
 

VJERUJEŠ LI DA SI POSEBAN 
Vjeruješ li da si poseban? 

Vjeruješ li da si poseban? 

Poseban si jer si jedinstveno Božje 

dijete. 

Poseban si jer je Bog za tebe cijeli 

svemir stvorio. 

Poseban si jer ti je dano voljeti i biti 

voljen. 

Poseban si bez obzira što se nekada 

osjećaš bezvrijednim. 

Poseban si i kada te netko odgurne od 
sebe i povrijedi. 

Poseban si jer kada padneš, možeš se 

podići i krenuti naprijed. 

Poseban si jer je tvoj put samo tvoj 

put. 

Poseban si jer je svaki čovjek na 

zemlji tvoj brat. 

Poseban si jer ti Bog svaki dan daje 

novu priliku. 

Poseban si jer je Bog vidio da za tebe 

vrijedi i krv proliti. 
Vjeruješ li sada da si poseban? 

/Mario Žuvela/ 
 

Jednog su starog čovjeka pitali: “Što 
ste dobili kad ste se stalno Bogu 
molili?” 
Čovjek je odgovorio: “Ništa nisam dobio 
ali da vam kažem što sam sve izgubio: 
gnjev, ego, pohlepu, depresiju, 
nesigurnost i strah od smrti.” 
Ponekad odgovor na naše molitve se ne 
sastoji od toga, da dobivamo nego da 
izgubimo, što je na kraju opet dobitak, 
zar ne? 
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ČETRNAESTA KROZ GODINU 

3. 07. 2016. 

 
 
NEDJELJNO EVANĐELJE  Lk 18,1-12.17-  

Čitanje svetog Evanđelja po Luki 

U ono vrijeme: Odredi Gospodin 

drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po 

dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto 

kamo je kanio doći. Govorio im je: »Žetva je 

velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara 

žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite! 

Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne 

nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I 

nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću 

uđete, najprije recite: ’Mir kući ovoj!’ Bude li tko 

ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. 

Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, 

jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je 

radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću.«  

»Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što 

vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. 

I kazujte im: 'Približilo vam se kraljevstvo Božje!' 

A kad u neki grad uđete pa vas ne prime, iziđite 

na njegove ulice i recite: 'I prašinu vašega grada, 

koja nam se nogu uhvatila, stresamo vam sa 

sebe! Ipak znajte ovo: Približilo se kraljevstvo 

Božje!' Kažem vam: Sodomcima će u onaj dan 

biti lakše negoli tomu gradu.«  

Vratiše se zatim sedamdesetdvojica radosni 

govoreći: »Gospodine, i zlodusi nam se 

pokoravaju na tvoje ime!« A on im reče: 

»Promatrah Sotonu kako poput munje s neba 

pade. Evo, dao sam vam vlast da gazite po 

zmijama i štipavcima i po svoj sili 

neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. Ali ne 

radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego 

radujte se što su vam imena zapisana na 

nebesima.« 

Riječ Gospodnja. 

BITI KRŠĆANIN 
Svi smo mi po krštenju odabrani, pozvani i 
poslani. Mi smo kršćani, mi slijedimo Krista, 
mi oblikujemo život prema Kristu. To i sama 
riječ kaže: kršćani (Kristiani, Kristovi, 
odnosno Kristovi sljedbenici - oni koji slijede 
Krista). 
Mi po krštenju imamo trostruku ulogu: 
svećenik, prorok i kralj. 
Svećenik označava ovu liturgijsku dimenziju 
koju svaki vjernik ima - posebno kada moli, 
kada prisustvuje liturgiji u Crkvi. 
Također je svaki vjernik i prorok - on gleda 
stvarnost iz Božje perspektive i govori u 
Božje ime, Božju Riječ. On je pozvan to 
činiti. 
Također je svaki vjernik po krštenju kralj - on 
vlada s Kristom, on ima vlast nad zlodusima, 
bolestima. Tu vlast mu je dao Isus Krist. 
Ovo je sve kršćanin. Koliko je današnji 
kršćanin s time upoznat i koliko ovo živi, to 
je drugo pitanje. O tome bi volio govoriti 
danas. 
  
PO KRŠTENJU POSLANI 
Isus je slao 72 učenika po gradovima. Ti 
učenici su bili i obični vjernici, nisu bili 
apostoli. Oni nisu čak bili ni bliski Isusu kao 
apostoli. A ipak, Isus ih šalje. 
Ovdje vidimo kako Isus pomalo priprema 
sve nas na djelovanje vjernika. Isus šalje 



Župa Karmelske Gospe Bagalović             liturgijsko-pastoralni listić 

 
svakog vjernika u grad. Ovaj grad je slika 
mjesta gdje se mi nalazimo. 
A svakoga dana mi promijenimo više mjesta 
gdje se nalazimo, ali uvijek imamo istu bazu 
gdje se vraćamo. Zato Isus govori o slanju - 
On nas šalje na ta mjesta. 
  
NAVJEŠTATI EVANĐELJE 
Isus šalje svakog čovjeka, On poziva svakog 
vjernika da ondje gdje se nalazi, naviješta 
Kraljevstvo Božje, da naviješta Evanđelje. 
Kako? Zar ću stati na sred ulice i čitati 
Evanđelje? Ne! Isus traži od nas da živimo 
po Evanđelju i da se ne stidimo njegove 
Riječi. 
Najveće svjedočanstvo koje možeš dati za 
Isusa jest da živiš po Njegovoj Riječi, da 
Gospodin boravi u tebi i da ga nosiš drugima. 
To Isus od nas traži! 
Ako tako činimo onda je zaista i nevjernicima, 
onima koji su daleko, Kraljevstvo Božje 
zapravo blizu i to po tebi, po Božjoj nazočnosti 
u tebi. 
Ovo je važno! Svećenik ne može doprijeti do 
svih ljudi, svih situacija. Zato su tu i vjernici 
laici, krštenici, Božji ljudi, koji siju Božju Riječ 
na mjestima gdje se nalaze, u gradovima gdje 
se nalaze. 
  
BITI U BOGU 
Ali, naviještati ne mogu ono što nemam! Ne 
mogu naviještati Krista, ako On u meni ne 
boravi. To sigurno neću činiti, niti mogu to 
činiti! 
Jer ako meni nije važan Gospodin, sigurno se 
neću usuditi svjedočiti za Njega u ovakvom 
svijetu. Jer onaj koji je probao zna kako sa 
naviještanjem Evanđelja dolaze i progoni, 
neprihvaćanja, otpori. 
Isus i o tome jasno govori. Neki nas neće 
prihvatiti! Za takve Isus kaže da otresemo 
prašinu sa sebe njima za svjedočanstvo. 
Zašto to Isus govori? Mi smo ti koji 
naviještamo Krista, ali ne želimo dopustiti da 
se za nas slijepi svjetovni duh, nevjernički duh. 
Zato želimo otresti sa sebe prašinu, prljavštinu 

koju smo pokupili. Jer naviještati danas 
Krista, hodati danas po svijetu i ići među 
ljude, znači također i zaprljati se, pokupiti 
prašinu od svega toga. Jer svijet je danas 
toliko zaražen grijehom, odbijanjem Boga, 
da je neminovno zaprljati se ako ću uopće 
živjeti među ljudima. 
 
VAŽNOST MOLITVE 
Isus je svakoga od nas pozvao i šalje nas, 
ali se možemo oglušiti Isusovom pozivu i 
poslanju. Jer, ako ne molim, neću čuti 
Isusov poziv, jer nisam sposoban za to. Ako 
ne molim, onda sam gluh za Božji zov i slijep 
za Božje stvarnosti. 
Potrebno je, dakle, prvo moliti. Jer čovjek 
koji ide među ljude bez molitve, sličan je 
čovjeku koji nosi praznu čašu žednom 
čovjeku i nudi mu piće. Čovjek bez molitve 
nema što dati drugom čovjeku. On će 
uzeti i ono malo kapi što drugi ima. 
Upravo zato se okupljamo Nedjeljom. 
Nedjeljna misa nije sve što bi kršćanin 
trebao činiti. Prvotni zadatak kršćanina jest 
naviještati Evanđelje na mjestima gdje 
boravi, gdje radi, gdje ide u šetnju, na piće, 
gdje se druži s drugima. 
Rekli smo kako naviještati - tako da prvo 
živim, a zatim kada dođe prilika zato onda i 
svjedočim. Živjeti i svjedočiti ustima! 
Ali, preduvjet je molitva. Ako ne molim, onda 
sam prazan. Prazan sam za svoje ukućane, 
za svoju ženu ili muža, za svoje prijatelje, za 
svoje poslovne suradnike. Prazan čovjek 
ne može ništa dati, on može samo uzeti. 
Nažalost, mnogi kršćani danas su prazni, jer 
ne mole ili ne mole dovoljno. 
  
SVJEDOČITI = BITI SRETAN 
A onda smo i nesretni. Jer, kako može biti 
sretan onaj čovjek koji ne ispunjava svrhu 
svoga postojanja? Ako ne činim dobro, ako 
se ne dajem, ako ne ljubim, kako ću biti 
sretan? 
Čovjek je stvoren od Boga s nakanom da se 
s Njim druži u molitvi i da ga nosi drugima. 
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Kako će čovjek biti sretan ako ne živi ono za 
što je stvoren? 
  
KRISTOV KRIŽ 
Da, lako je o ovome govoriti, a teško je živjeti! 
To je Križ! Pavao sam kaže: jedini naš ponos 
je Kristov Križ. Iz njega nam izvire svaka 
milost. Križ je izvor milosti. Od tuda proizlazi 
sve što nas danas hrani kao kršćane. 
Zato, jedini naš ponos i jedina naša snaga 
je Krist. U Njegovo ime mi smo kršteni. Htjeli 
mi to ili ne htjeli, mi smo Njegovi po krštenju. 
Upravo zato, kršćanin ne može biti sretan bez 
Isusa Krista. 
Kršćanin bez Boga je kao dijete bez Oca i 
Majke. A na to se često svede naš život - na 
životarenje bez Boga. 
  
KRŠĆANIN - POSLANIK I SURADNIK 
Svaki kršćanin je po krštenju Božje dijete, 
pozvano od Boga i poslano u ovaj svijet - 
svaki u svoj grad. 
Svaki kršćanin je i suradnik Apostola, suradnik 
posvećenih osoba u Crkvi - suradnik 
Svećenika, Biskupa, Pape... 
To je identitet kršćanina. On to može ignorirati, 
ali on je na to pozvan. 
Zato, ne shvaćajmo kršćanstvo kao neko 
obavljanje Nedjeljnih Misa, nego kao jedan 
svakodnevni način života, gdje živim kao 
današnji svijet, ali nisam od ovoga svijeta, 
nego živim po Bogu, hranim se po molitvi i 
nosim Boga drugim ljudima. 
A Nedjeljni susreti pokazuju da biti kršćanin 
znači biti član zajednice koja vjeruje u Isusa 
Krista i koja dolazi zajedno na najveći izvor 
koji nam Bog daje - a to je Euharistija. 
Tu je također važan sakrament Ispovijedi, jer 
upravo tu otresamo prašinu sa sebe, kada se 
uprljamo u svijetu. Ne možemo prljavi pred 
Boga.    
Ovo je kršćanska stvarnost! Koliko smo 
blizu ili daleko od ovoga, vidimo i sami. 
Potrebno je surađivati s Božjom milošću, 
od sebe krenuti. Jedino sebe mogu 
mijenjati, otvarati više Božjoj milosti. A 

drugima mogu svjedočiti ono što sam 
iskusio, ali ih ne mogu promijeniti. 
Zato je važno da svatko od nas radi na 
sebi, kako bi više ostvarivao ove 
stvarnosti. /lošinj-dekanat/ 

  

KUFER U BOŽJOJ RUCI 
Čovjek je umro i kada je to shvatio, vidio je 
Boga kako dolazi s kuferom u Njegovoj ruci. 
Dijalog između Boga i mrtvog čovjeka… 
Bog: U redu sine, vrijeme je da krenemo. 
Čovjek: Tako brzo? Imao sam puno 
planova. 
Bog: Stvarno mi je žao ali, vrijeme je da 
krenemo. 
Čovjek: Što imaš u tom kuferu? 
Bog: Ono što ti pripada. 
Čovjek: Ono što mi pripada? Misliš, moje 
stvari, odjeću, novac… 
Bog: Te stvari nikada nisu bile tvoje, one 
pripadaju Zemlji. 
Čovjek: Jesu li to moja sjećanja? 
Bog: Ne, ona pripadaju vremenu. 
Čovjek: Jesu li to moji talenti? 
Bog: Ne. Oni pripadaju okolnostima. 
Čovjek: Jesu li to moji prijatelji i obitelj? 
Bog: Ne sine. Oni pripadaju putu kojim si 
išao. 
Čovjek: Jesu to moja žena i djeca? 
Bog: Ne. Oni pripadaju tvom srcu. 
Čovjek: Onda to mora biti moje tijelo. 
Bog: Ne.  Ono pripada prašini. 
Čovjek: Onda to sigurno mora biti moja 
duša! 
Bog: Griješiš sine. Tvoja duša pripada meni. 
Čovjek suznih očiju i sa strahom uzme kufer 
iz Božje ruke i otvori ga… PRAZAN!! 
Slomljenog srca i uz suze koje su se 
slijevale niz njegove obraze, čovjek upita 
Boga… 
Čovjek: Nikada ništa nije bilo moje? 
Bog: Tako je. Nikada ništa nisi imao. 
Čovjek: Pa onda? Što je bilo moje? 
Bog: Tvoji TRENUCI. Svaki trenutak koji si 
živio bio je tvoj./ alternativainfomacije.com/ 

http://alternativainformacije.com/2016/01/kufer-u-bozjoj-ruci/

