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6. uskrsna nedjelja
Crkva nam kao nježna majka i jasna učiteljica nudi da u svem obilju tijekom pedeset dana
razmatramo najveću istinu naše vjere, a to je radosna vijest anđela blagovjesnika koji s
odvaljenog grobnog kamena poručuje: Uskrsnuo je! Ta uskrsna poruka, bremenita u svome
sadržaju, nuka nas da sve ovo vrijeme Vazma ne oslabi zanos naše vjere, već da spomen na
Krista Uskrslog u našim životima bude još vidljiviji i djelatniji u našem životu upravo po
ljubavi prema Bogu i braći i sestrama. Prava ljubav donosi plodove! U tome smislu, ne
možemo biti ljubljeni i ljubiti ako ostaje nepromijenjeni.
Polazeći od evanđeoskog teksta, vidimo da se evanđelist Ivan rado i obilato služi pojmom
'ljubav' u svojim poslanicama i evanđelju. Ljubav je tema o kojoj Ivan kao svjedok i učenik
Isusa Krista „iz prve ruke“ piše svim generacijama kršćana, zato ga slobodno možemo i
zvati 'apostolom ljubavi'.
Uočavamo da u našem svijetu i okruženju riječ 'ljubav' gubi svoju istinsku vrijednost te je
zasigurno teško govoriti današnjem čovjeku što ljubav doista jest. Ovdje i sada ipak nije
riječ o nepotrebnom nabrajanju, suvišnoj inflaciji i devalvaciji riječi i pojma 'ljubav', što bi
netko mogao krivo reći i zaključiti ako se oslanja na neka svoja iskustva i shvaćanje ljubavi.
Zboriti o ljubavi postaje otrcano, jer ju krivo doživljavaju. S druge strane, koliko god da se
danas sve više govori, pjeva i piše o ljubavi, svjesni smo da je prave ljubavi u svijetu sve
manje. Riječ 'ljubav' postala je strahovito zamagljena. Možda bismo i mi zajedno sa
siromaškom iz Asiza, sv. Franjom, mogli jecati: ljubav nije ljubljena… ili se jednostavno
pitati: O, ljubavi, zašto nisi ljubljena?
Zbunjuje nas možda i dio evanđeoskog teksta koji nam govori o ljubavi što dolazi u obliku
zapovijedi. Zar se ljubav može zapovjediti ili se ona sama može drugima darivati i od drugih
primati? Ovdje, dakako, nije riječ o pukom shvaćanju zapovijedanja te nikako ne smijemo
i ne trebamo izolirati ovu rečenicu od cijeloga teksta i konteksta u kojem nam je
predstavljena. U konačnici, Gospodin Isus nam, i kad zapovijeda, zapovijeda ne kao
gospodar slugama, već kao učitelj i prijatelj svojim ljubljenim učenicima i prijateljima, zato
nas i potiče: „…ostanite u mojoj ljubavi“. U svjetlu tih riječi postajemo svjesni kako se
ljubav zapravo ne može ničim platiti, uvjetovati, ne može se čak ni zaslužiti. Ljubav
naprosto traži odgovor, stoga se na nju može i mora odgovoriti.
Za apostola Ivana je ljubav, o kojoj nam piše i na koju nas potiče, svakako božanskog
podrijetla. Ljubav je od Boga. Bog je zapravo ljubav. To je stoga i najkraća definicija Boga.

Samo ljubljeni može govoriti o ljubavi, samo onaj tko je ljubljen kadar je drugoga ljubiti.
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Zašto to naglašavamo? Upravo zbog činjenice što nam Isus, govoreći o novoj logici
ljubavi, govori kao onaj koji je od Oca tako i nazvan – „Sin ljubljeni“. S druge strane, i
apostol Ivan sebe doživljava od Krista ljubljenim. „Učenik koga je Učitelj ljubio“.
Svjestan toga, Ivan svoje iskustvo ljubavi dijeli i s nama, u nadi da ćemo i sami sebe
tako definirati i htjeti doživjeti. Mi jesmo ljubljeni. Bez ljubavi bismo ostali paralizirani
i jalovi. Ne bismo živjeli, nego životarili. Biblijska nas vjera poučava da je u čovjeka
naprosto usađena čežnja za ljubavlju. Da ljubi i da bude ljubljen. Imati moć ljubiti i
potrebu za ljubavlju, to je samo čovjeku darovano, jer je čovjek slika Božja, u njemu je
duboko upisana crta bogolikosti. Čovjek je upravo najsličniji Bogu kad ljubi. I zato
ljubav nije ništa drugo doli čovjekov životni stav da u svemu nasljeduje svoga učitelja i
Gospodina i tako donosi plodove obraćenja. To bi značilo ljubiti u istini, nasuprot svijetu
koji je često opterećen krivotvorenim oblicima i izričajima uvjetovane ljubavi.
Čuli smo Isusovu riječ: „Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio
vas!“ te svoje riječi Isus je posvjedočio gestom pranja nogu svojim apostolima, a
pogotovo ustanovljenjem Euharistije, koja je sakrament ljubavi. Sve ovo potiče nas da
ove šeste vazmene nedjelje, koju ujedno možemo nazvati 'nedjeljom ljubavi', govorimo
smjelije i otvorenije o ljubavi. Da postanemo svjesni kako smo pozvani nazivati se
misionarima ljubavi – i tako se i ponašati. Jer smo doživjeli Božju ljubav, dužni smo ju
svjedočiti i pokazivati drugima, u svemu slijedeći primjer našega uskrslog Gospodina,
Isusa Krista. Amen!

Podsjećam Vas da su slijedeće nedjelje lokalni izbori! Svi punoljetni građani imaju
pravo (i dužnost!) birati svoje predstavnike koji će ih zastupati na lokalnoj Općinskoj
razini, ali i na razini naše Županije. Stoga iskoristite svoju priliku i izađite na Izbore,
dajte glas onima za koje vjerujete da će vas najbolje zastupati u ostvarivanju vaših
prava iz domene školstva, socijalnih i ostalih prava za svakodnevni život!
Župno pastoralno vijeće dogovorilo je veći angažman naših vijećnika u brizi za
našu crkvu i okoliš. Naime, do sada su bili česti problemi s čišćenjem i
uređenjem osobito okoliša naše crkve. Sada kada se uređuje glavni Trg pred
našom crkvom, želimo se aktivnije uključiti i u uređenje ostalih površina u
vlasništvu naše Župe. Zato je dogovoren raspored prema kojem će pojedini
vijećnici na mjesečnoj bazi brinuti o okolišu. To uključuje košnju trave kroz
proljetne i ljetne mjesece, lišće i smeće kroz jesen i mogući snijeg kroz zimu.
Tako će u petom, osmom, jedanaestom i drugom mjesecu brigu o okolišu voditi
Mišo Bubalo, Zaviša Kačić i Željko Lukša. Šesti, deveti, dvanaesti i treći mjesec
bit će povjeren na brigu vijećnicima Zdravku Žnidarić, Tomislavu Depikolozvane
i Ivici Crnojeviću, dok će u ostalim mjesecima okoliš uređivati Ivan Bašić, Igor
Jurišić i Jakov Topalović. Oni će se međusobno dogovoriti za jednu ili dvije
akcije u mjesecu u kojima će napraviti potrebno za ljepši okoliš. Od srca im
unaprijed zahvaljujem za preuzetu obvezu i molim za blagoslov u obnašanju
nove odgovorne dužnosti. Svi oni imaju itekako puno svojih obaveza, ali se
nadamo da će naći mogućnost sastati se barem jednom mjesečno i urediti što
je potrebno!
Svim članicama i članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava u našoj Župi povodom
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Svjetskog dana vatrogasaca i blagdana sv. Florijana, upućujemo iskrene čestitke.
Veličina osobe odražava se količinom ljubavi prema bližnjemu i upravo je to najveća
ljudska vrijednost. Humanost, društvena angažiranost, rad za opće dobro, pomoć u
nesreći i prijateljstvo odlike su koje treba njegovati, cijeniti i poštovati, a posjeduje ih
svaki vatrogasac.
Zahvaljujemo svim vatrogascima s područja naše Župe i Općine na iznimnom zalaganju
i na svakoj Vašoj pomoći u teškim situacijama. Ponosni smo na Vašu profesionalnost i
organiziranost koju iskazujete u svakoj situaciji, kao i na veliku požrtvovnost u
obavljanju ove humane profesije.
Želimo Vam puno uspjeha u obavljanju Vašega posla i što manje intervencija!
Molim prvopričesnike da budu redoviti na vjeronauku i na sv. Misi. Vjerujemo da ćemo
biti u priliku organizirati proslavu prve Pričesti u subotu, 5. lipnja. Vjerujemo da će do
tada epidemiološka situacija biti puno bolja, nego ovih dana. Roditelji prvopričesnika
neka provjere svoje uplate za potrebe crkve, puno je onih koji nisu u tom redoviti! Sada
je prilika da si i to poprave! Hvala unaprijed svima za angažman u organizaciji Prve
Pričesti.
Sakrament svete ženidbe žele sklopiti i danas se ozivaju:
VALENTINO KOMAR, sin Ivana Komar i Vesne r. Frkanec iz Kraja Donjeg, sada
nastanjen u Njemačkoj, Karlsbader Weg 1, i
PATRICIJA MUDRI, kći Pavla Mudri i Snježane r. Herceg iz Šibica, Odvojak braće
Bukovina 4, župa Brdovec.
Oni će se vjenčati u župnoj crkvi sv. Vida u Brdovcu u petak, 21. svibnja ove godine.
Neka ih, zagovorom Majke Božje, prati Božji blagoslov!
Iako nam zdravstvena situacija nije povoljna, dapače, puno je novooboljelih, mi ipak
planiramo nastavak radova u našoj crkvi. Za početak, bit će to radovi na
propovjedaonici, i to završna, treća faza radova koji će trajati od 17. do 29. svibnja.
Vjerujem da nikome neće smetati skela koja će biti okolo propovjedaonice, ali crkva
neće biti zatvorena. Vjerujemo da će se preko ljeta raditi na postavljanju obnovljenih
orgulja u našu crkvu. Orgulje su, kao što, vjerujem, znate, u potpunosti obnovljene, samo
čekamo toplo vrijeme (u crkvi za takve radove mora biti barem 16 stupnjeva) da bi se
postepeno postavljale na svoje mjesto. Zbog kita, ljepila i drugog osjetljivog materijala
još se malo moramo strpjeti, a onda će se do kraja obnoviti i dio drvenog ustroja, koji
prošle godine nismo uspjeli obnoviti. Vjerujemo da će sve to ove godine biti dovršeno.
Zato i ovom prilikom od srca zahvaljujem svima koji redovito uplaćuju svoj godišnji
doprinos, kako bismo mogli sve na vrijeme plaćati!
Poštovani župljani, svoj dar za cvijeće možete odnijeti cvjećarki Branki. Ukoliko želite
darovati i cvijeće, molimo da se također obratite cvjećarki. Za sve upite javite se Đurđi
Crnić i Tatjani Gajski! Hvala za svaki Vaš dar za cvijeće!
Nastavljamo sa svibanjskim pobožnostima, svaku večer u župnoj crkvi zajednički
molimo sv. Krunicu 15 minuta prije 19 sati, a nakon Krunice imamo i večernju Misu.
Puno je slobodnih termina za Vaše nakane, javite na vrijeme Vaše nakane, kako bi se
mogle uvrstiti u župni Listić! Mnogi se još boje doći u crkvu, mnogo je oboljelih, ali
mnogo je već i cijepljenih. Ne treba se bojati, javite se za cijepljenje, jedino tako ćemo
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se vratiti normalnom životu. Za sada nas je jako malo nedjeljom u crkvi, vjerujem da će
nas uskoro biti više. Nažalost, mnogi su se zapustili, sada je mnogima korona izgovor!
Na kraju svibnja slavimo blagdan naše Zaštitnice, Marije od Pohoda. U nedjelju, 30.
svibnja je svetkovina Presvetoga Trojstva, a u ponedjeljak naš župni blagdan. Ne
možemo zajedno slaviti Presveto Trojstvo i Župni blagdan, pa ćemo u nedjelju imati
redovite mise, a na poldanjici i dvoje djece na krštenju, a u ponedjeljak, 31. svibnja mise
će biti ujutro u 8 i navečer u 19 sati. Budući je mnogima radni dan, pozivam Vas da si
organizirate poslove da možete sudjelovati, bilo ujutro, bilo popodne. Na večernjoj misi
u 19 sati bit će i pokoji svećenik iz Dekanata, a jedan svećenik će predvoditi sv. Misu i
propovijedati. Već sada sve Vas od srca pozivam!
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U petak, 14. svibnja u 19 sati imao zajedničku sv. Misu za ove
pokojnike: + Zoran (god.) i Ivica Frkanec; Ana i Dragutin Ciglar i Ivica
Fakin.
Izdaje: ŽUPA Pohoda B.D.M – MARIJA GORICA
Tel. 01/3395-848; 098/452-192; stjepan.baric@yahoo.com
glavni urednik: vlč. Stjepan Barić, župnik

