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VELIKA GOSPA
Crkva danas slavi svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo ili, kako je u
narodu nazivaju, Veliku Gospu. S druge strane, ni mjesec dana kasnije slavit ćemo
blagdan koji nazivamo Malom Gospom. Zanimljivi su i posebni ovi nazivi koje naš
narod pridaje Gospinim blagdanima. S razlogom se možemo danas zapitati nad ovim
nazivom 'velika'. Po čemu je to Marija u očima ljudi velika, po čemu je posebna?
Mnogi vjernici tako rado na današnji dan obilaze marijanska svetišta. Kao da ih nešto
posebno onamo privlači. Mir, utjeha, duhovno zadovoljstvo… Uvijek su Gospina
svetišta mjesta posebne molitve i mira. Ta su mjesta tijekom povijesti svjedočila o
ljubavi i privrženosti naše nebeske Majke svima onima koji su ondje tražili svoj mir,
molili na svoje nakane iskreno vapijući Gospi, tražeći od nje pomoć i zagovor. Mnogi
smo i sami svjedoci koliko smo primili i milosti i darova i Božjega blagoslova upravo
po Gospinu zagovoru. Što je to što nas toliko privlači Gospi? Vjerojatno to što smo
svjesni da je Gospa uvijek ona koja pokazuje put do Krista, koja nas približava našem
Gospodinu. I uvijek je ona nekako bila ona koja je najbolje razumjela i razumije i naše
radosti i naše žalosti. Koliko je u životu bilo trenutaka u kojima smo bili radosni, pa smo
govorili: „Gospo, hvala Ti!“, „Bože, hvala ti!“ Često je naša zahvalnost doticala Gospu
i uvijek je ona nekako bila zaslužna za sve mnoge izmoljene radosti koje smo u životu
doživljavali. A isto tako, svatko je od nas proživljavao i različite teške životne trenutke,
teške životne tragedije, bilo da je riječ o bolesti ili smrti bliskih nam i dragih osoba, bilo
da je riječ o raznim bolestima koje su i nas osobno razapinjale. Zar ne da smo i u takvim
trenutcima i tužnim danima uvijek osjećali tako brižljivu naklonost Blažene Djevice
Marije, njoj se utjecali i k njoj dolazili? I upravo zato bih rekao da mi vjernici ne znamo
vjerovati u Boga bez pogleda uprta u Gospu i bez nasljedovanja njezine vjere i njezina
primjera. Gospa nam na toliko načina pokazuje kako i na koji način živjeti svoju vjeru.
I da ne ulazimo previše u sve detalje i događaje iz Gospina života, jako nam je dobro
poznato kako se ona znala nositi i s onim radosnim i s onim žalosnim trenutcima svojega
života. Zašto? Zato što je bila ponizna. Zato što je čvrsto Bogu vjerovala! I zato što je
svoj život i živote svojih bližnjih uvijek i u svemu naslanjala na dragog Boga. Upravo
zato je ona za nas VELIKA.
Sjetimo se rođenja Kristova i one neizrecive Gospine radosti. Samo majka koja rađa s
ljubavlju zna koja je radost prilikom poroda, bez obzira koji su i kakvi uvjeti. No sjetimo
se i one boli i grča i tuge kad je kao majka morala primiti u svoje krilo mrtvo tijelo svoga
jedinoga sina. Koliko je samo teško preživjeti toliku bol! Koliko je teško proživjeti onu
bol kada gledaš lice, ruke, tijelo svoga djeteta kojeg si ti nosila pod svojim srcem, koji
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je bio dio tvoga dijela, kojega si hranila, previjala, liječila, žrtvovala se za njega, a sada
je izmučeno i bez života. Nije li to najveća bol, koju majka može doživjeti? Ali Gospa
je i u tim trenutcima pod križem, primajući mrtvo tijelo svoga ljubljenoga sina, ostala
vjerna, ostala ponizna, ostala puna pouzdanja u Boga, jer je znala da je Bog, unatoč toj
i tolikoj boli, nikada neće iznevjeriti. Zato je ona 'velika' i zato je zovemo Velikom
Gospom.
I nekako bih volio da svi mi skupa ovdje okupljeni, ovu sv. misu, iskoristimo da se i
opet na jedan poseban način poistovjetimo s Gospom, da naučimo iz njezina primjera.
Da ne budemo nekakvi beznadni i očajni ljudi, i beznadni vjernici. Ne smijemo biti
vjernici, a ne imati vjere, ili je imati samo onda kad nama to odgovara, kad nam u životu
ide, kad smo radosni i kad imamo razloga Bogu biti zahvalni. Ne smijemo biti oni
vjernici koji nešto čine iz običaja. Ne smije nam Velika Gospa biti običaj, običaj radi
kojeg će mnogi danas krenuti u marijanska svetišta i sjetiti se Gospe samo na današnji
dan i samo na Veliku Gospu. Što je s ostalim danima u godini? Što je s tolikim
blagdanima i tolikim nedjeljama?
Marija nas uči biti poniznim vjernicima. Ne nekakvim svojim „privatnim“ vjernicima.
Ne vjernicima koji će živjeti vjeru na neki svoj način, po nekakvim svojim pravilima i
mjerilima, ističući je onda kad nama to odgovara. A takvih je puno. Vjerujmo Gospinom
vjerom, prianjajmo uz Boga onako kako je ona prianjala uz Božju riječ. E, onda je to
prava vjera. Onda je to ona vjera koja je ponizna. Onda je to ista vjera i uz jasle, u sreći
i radosti, ali i ona vjera i pod križem. Vjera koja je čvrsta, vjera koja je stamena. Vjera
koju radost ne može zasjeniti, a žalost poljuljati.
Želja mi je, draga braćo i sestre, da nas i ova Velika Gospa, i ova sv. misa, što više
približi Gospi, da nas učvrsti u vjeri u Gospodina, u Gospodina koji je velik u djelima
svojim. Volio bih da nas učvrsti u onoj poniznosti i onoj vjeri koju je Gospa imala upravo
pod križem. Jer lako je biti vjeran onda kad je osmijeh na licu, onda kad sve ide uz ruku.
Ispit naše vjere najjači je onda kad je teško, kad boli, kada nas tuga i očaj razara iznutra.
Tada se sjetimo Gospe, tada se sjetimo njezine vjere, tada se sjetimo njezina pouzdanja
u Boga. Tada joj dođimo, tada pred njom sklopimo svoje ruke, tada njoj zavapimo.
Amen!

U subotu, 21. kolovoza hodočastimo na Mariju Bistricu! Uz 20-tak hodočasnika
pješaka, koji će krenuti pješice od naše župne crkve u petak, 20. kolovoza navečer u
20 sati, u subotu ujutro u 6,30 od naše škole kreće hodočasnički autobus, a vjerujem
da će i mnogi naši župljani doći svojim prijevozom. Na Mariji Bistrici ujutro iskoristite
priliku za sv. Ispovijed do 9 sati, kada će početi pobožnost Križnog puta. Središnje
misno slavlje bit će na otvorenom podno Kalvarije u 11 sati. U novoj zgradi s
ispovjedaonicama cijelo prijepodne dostupne je Presveto za osobno Klanjanje i
molitvu. Oproštajnu procesiju planiramo u 13,30, a autobus će krenuti natrag u 14
sati! Još je nekoliko mjesta slobodno u hodočasničkom autobusu!
U subotu, 4. rujna planiramo hodočašće Predragocjenoj Krvi Isusovoj u Ludbreg! Ne
znamo kakva nas epidemiološka situacija čeka na početku rujna, ali već sada
pozivam one koji bi rado pošli na to hodočašće da se već sada predbilježe,
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kako bismo mogli na vrijeme organizirati prijevoz. Vjerojatno bi išao jedan zajednički
autobus za hodočasnike iz naše Župe i Župe Pušća! Prednost imaju cijepljene osobe!

Danas započinje upis kandidata za sakramente! Kako je bilo oglašavano cijelo
ljeto, već sada počinjemo s pripremama za novu školsku i vjeronaučnu godinu!
Ne znamo kakva će epidemiološka situacija biti na početku mjeseca rujna, ali
djeca koja će ove jeseni krenuti u 3. razred osnovne škole počet će i pripravu
za Prvu Pričest, kao i djeca koja će krenuti u 8. razred osnovne škole započet
će pripravu za sakrament sv. Potvrde, Krizme ili Firme. Zato lijepo molim
roditelje da upišu svoju djecu među kandidate za te važne sakramente, kako
bismo s početkom nove školske godine započeli i vjeronaučnu pripravu.

Papin nagovor hodočasnicima na Veliku Gospu
Neka nam Marija pomogne da budemo sveti, kako bismo se jednoga dana susreli s
Njom u Raju, molitva je pape Franje iz podnevnog nagovora koji je, na svetkovinu
Uznesenja Blažene Djevice Marije, uputio hodočasnicima okupljenim u Vatikanu
2017.
godine.
Komentirajući Evanđelje iz današnje liturgije, koje govori o Marijinu odlasku Elizabeti,
kako bi joj pomogla u posljednjim mjesecima trudnoće, Papa je istaknuo da je najveći
dar koji Marija nosi starijoj rođakinji, i cijelomu svijetu, Isus koji već živi u njoj. U
Elizabetinoj i Zaharijinoj kući, u kojoj je prije vladala žalost jer nije bilo djece, sada
vlada radost zbog dolaska djeteta, i to djeteta koje će postati veliki Ivan Krstitelj,
Mesijin preteča. Po Marijinu dolasku, radost se razlijeva iz srdaca, jer nevidljiva, ali
stvarna Isusova prisutnost sve ispunja smislom: život, obitelj, spas naroda… sve,
istaknuo je Papa. Ta se punina radosti izražava Marijinim glasom u divnoj molitvi koju
nam je prenio Luka u Evanđelju, i koja se po prvoj riječi, na latinskom jeziku, naziva
Magnificat (Veliča). Hvalospjev je to Bogu koji čini velika djela preko poniznih osoba,
nepoznatih svijetu, jer poniznost je poput praznine koja ostavlja prostor za Boga.
Ponizna je osoba moćna, jer je ponizna, a ne zato što je snažna. To je veličina
poniznoga i poniznosti. Magnificat govori o milosrdnom i vjernom Bogu koji svoj naum
spasenja ostvaruje s malenima i siromašnima, s onima koji vjeruju u Njega, koji se,
kao Marija, pouzdaju u njegovu Riječ. Blažena ti što povjerova (Lk 1,45) – uzviknula
je Elizabeta. Dolaskom Isusa po Mariji, u toj je kući nastalo ne samo raspoloženje
radosti i bratskoga zajedništva, nego i vjere koja vodi do nade, molitve, do hvale. Voljeli
bismo da se sve to danas dogodi i u našim domovima, rekao je Papa. Slaveći Presvetu
Mariju uznesenu na nebo, željeli bismo da Ona, još jednom, nama, našim obiteljima,
našim zajednicama, donese onaj neizmjerni dar, onu posebnu milost koju trebamo
uvijek moliti prije svega i ponad drugih milosti koje su nam također na srcu, a ta je
milost
Isus
Krist.
Noseći Isusa Gospa i nama nosi novu radost, punu značenja; donosi nam novu
sposobnost da u vjeri prijeđemo najbolnije i najteže trenutke; donosi nam sposobnost
za milosrđe, za uzajamno praštanje i razumijevanje, za međusobnu potporu. Marija je
uzor krjeposti i vjere. Razmatrajući ju danas, uznesenu na nebo, na završetku njezina
zemaljskog puta, zahvaljujemo joj, jer nam uvijek prethodi u hodočašću života i vjere.

Ona je prva učenica. I molimo je da nas čuva i podupire; da možemo imati snažnu,
radosnu i milosrdnu vjeru, zaključio je papa Franjo.

Molitva za posvetu župe
Dobra naša Majko, Čudotvorna Gospe Sinjska, od srca ti zahvaljujemo za bezbrojne
darove i milosti kojima stoljećima obasipaš svoje vjerne štovatelje. Molimo te,
milostiva naša Majko, da i nas i sve članove naše župe štitiš i pomažeš. Najprije te
molimo za ustrajnost u vjeri, da vjerski život u našoj župi napreduje, da živimo sukladno
svom krštenju i drugim sakramentima. Preporučujemo ti bračne parove, djecu i
roditelje, djedove i bake. Posvećujemo ti vjerne i nevjerne, dobre i zločeste, jer Otac
Nebeski daje da sunce njegovo grije pravedne i nepravedne i kiša njegova pada dobrima
i zločestima. Posvećujemo ti svoja srca i duše, misli i osjećaje, riječi i djela, sve svoje
dobre namjere i želje, sav svoj rad i svaki trenutak svoga života. Prikazujemo ti danas
svoju posebnu molitvu (u tišini neka svatko prikaže posebnu nakanu). Isprosi blagoslov
svima nama. Udijeli nam blagodat obiteljskoga, župnog i društvenog zajedništva kao
predokus zajedništva s tobom u Kraljevstvu tvoga Sina, koji s Ocem i Duhom
Svetim vlada po sve vijeke vjekova. Čudotvorna Gospe Sinjska, moli za nas. Amen.
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