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12 nedjelja „kroz godinu“ 

Često nas opterećuje što će tko misliti o nama, hoćemo li ostaviti dobar dojam na druge, 

hoćemo li se nekome svidjeti. Jednostavno rečeno, volimo da u očima drugoga budemo 

savršeni, baš onako kako drugi to (ne) očekuju od nas. Isus je često razgovarao sa svojim 

učenicima jer im se htio u razgovoru samodarivati. Nije im htio darivati samo svoje 

vrijeme i svoj nauk, nego i ovozemna razmišljanja. Tako u današnjem evanđeoskom 

odlomku vidimo kako je i njega zanimalo što to ljudi u ovome svijetu govore o njemu.. 

Učenici mu odgovaraju ono što su čuli uokolo – jedni kažu da je Ivan Krstitelj, drugi da 

je Ilija, treći, pak, da je jedan od proroka. Hoteći ispitati njihovu vjeru i ljubav prema 

njemu, Isus od njih traži odgovor na pitanje „A vi, što vi kažete, tko sam ja?“ Ovo pitanje 

upućuje i svakome od nas. Što ja mislim, tko je Isus? Je li on za mene Bog? Jesam li 

spreman uvijek tako misliti i vjerovati ili samo kad to meni odgovara? Zatajim li Isusa 

svojim mislima, riječima i djelima? Ovo Isusovo pitanje učenicima često si možemo 

uzeti kao svojevrsni ispit savjesti. Tek tada ćemo, u dubini svoga srca, moći doći do 

odgovora i vidjeti koliko je jaka naša vjera u Isusa, a koliko vjerujemo onome što drugi 

kažu o njemu. Dok Isus govori, učenici pozorno slušaju njegove riječi u kojima im se 

otvara do kraja nagovješćujući kako će završiti njegov ovozemaljski život. Mnogo će 

pretrpjeti, svećenički glavari i pismoznanci će ga odbaciti, bit će ubijen i treći dan će 

uskrsnuti. Stavimo li se u poziciju učenika koji ovo slušaju, sigurno bismo pomislili 

kako se Isus šali i kako se to neće dogoditi. No, naviještajući kraj svojega života, Isus je 

svima nama navijestio kakav će biti život onoga tko ga bude slijedio. Da svatko treba 

proživjeti i patnju, i bol, i križeve, ali da nakon svega toga dolazi zora uskrsnuća u kojoj 

će svaka patnja imati smisao, svaka bol svoj lijek, i svaki križ svoju proslavu. U tome se 

ogleda smisao života svakoga od nas. I ne trebamo bježati od takvog života, nego se 

hrabro i odvažno suočiti i nositi sa svojim ograničenostima, strahovima i manama te 

tako svoj život uobličavati Isusovu životu. Nadalje, Isus nas ne prisiljava, već nam nudi 

način kako da budemo njegovi učenici – da ga slijedimo. Pri tome nam ne obećava da 

će na tome putu biti lako, već da će to biti put na kojem će svatko od nas morati uzeti i 

nositi svoj križ. Pod pojmom 'križ' Isus ne misli na vertikalnu i horizontalnu gredu, već 

na probleme, brige, bolest, patnju, nerazumijevanje, odbacivanje i neprihvaćanje. Misli 

na ono što tišti svakoga od nas i što daje težinu našem životu. Taj križ nam ponekada 

zbog svoje veličine i težine prijeći da prođemo kroz vrata sreće, zadovoljstva, ljubavi, 

ali, s druge strane, predstavlja most preko kojega možemo prijeći provaliju koja prekida 

naš odnos s Bogom. Koliko puta smo čuli od ljudi koji su bolesni kako im je križ težak, 

ali sladak. Težak, jer ponekada moraju i trpjeti, a sladak jer su u tom trpljenju upoznali  
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Boga. Nema čovjeka koji nema križa. I kad mislimo da je nama najteže i da više ne 

možemo nositi svoj križ, pogledajmo na križ na zidu svoje sobe i vidjet ćemo da križ 

nije samo mjesto muke i boli, nego i mjesto ljubavi. I samo ako shvatimo koji je smisao 

križa, naučit ćemo ga lakše nositi.. Isto tako, puno puta smo čuli kako nam Isus daje da 

nosimo onoliki križ – ne po zasluzi! – koliki smo u stanju nositi. Svaki puta kada 

padnemo pod teretom toga križa, Bog je tu da nam priskoči u pomoć i da nam pomogne. 

Zato se i često znamo začuditi kako smo nešto mogli napraviti bez imalo muke. Kao što 

se i mi nekada bojimo zagrliti svoj križ, bojao se zagrliti ga i Isus, ali prevladala je ljubav 

i vjera da ga otac nebeski neće iznevjeriti. Znao je da će se na križu očitovati najveća 

ljubav za nas ljude. Tako je i bilo. Isus se odrekao samog sebe da bi spasio sve nas. 

Preko križa poziva i nas da ga slijedimo u odricanju od sebe samih: od vlastite 

samodostatnosti, sebeljublja, sebičnosti, želje za užicima, da i druge uključimo u svoje 

živote, da nesebično dijelimo ljubav ugrađujući ju u druge. Kad Isus na kraju evanđelja 

kaže „Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi svoj život poradi mene, taj 

će ga spasiti“, ne misli da ne trebamo voljeti svoj život i da se ne trebamo za njega boriti 

kako bismo se spasili, već da svoj život gradimo na vrijednostima koje nadmašuju 

ovozemne vrijednosti i tako si osiguramo život u kojem će svaki naš križ biti proslava 

Isusova križa. Amen! 

 
Bogu hvala, do sada je je u našoj župi ove godine kršteno trinaestero djece, 

dok je prošle cijele godine kršteno četrnaestero! Zato se nadamo da će ove 

godine ipak biti više krštenja u našoj župi nego prošle, pandemijske godine. 

Ali, nažalost, sve je više obitelji koje traže krštenje, pa i druge sakramente, a 

nikada ne dolaze u crkvu. Mlade obitelji su se potpuno zapustile! Velika 

većina ljudi se, ipak, vjenča u crkvi, ali to je uglavnom iz običaja, a onda se 

duhovno ništa godinama ne ulaže u taj brak. I zato imamo toliko rastava, 

toliko razorenih obitelji, toliko djece koja odrastaju bez jednog od roditelja. 

Nažalost, iščeznula je zajednička obiteljska molitva, u crkvu ne idu ni djedovi 

i bake, ni roditelji, pa onda ne idu ni djeca. Kad je vrijeme za Prvu Pričest, 

roditelji kad saznaju da treba upisati dijete na vjeronauk, učine to nevoljko, 

jer, kao, djeca idu na vjeronauk u školi i u crkvi onda, smatraju, ne treba, a 

sveta misa im je prevelika obaveza, pa se onda nastoji opravdati i ono što nije 

i ne može biti opravdanje za izostanak sa svete mise! Ipak, djecu se potiče da 

idu na vjeronauk i misu, mnogi roditelji ih dovoze i dolaze po njih, ali nemaju 

vremena ostati s njima ni na vjeronauku, a kamo li na misi. Problem nastaje 

kada djeca pitaju: Mama, zašto ja moram svake nedjelje ići na misu, a ti ne 

ideš nikad, onda se djeci laže: Pa, ti si sad prvopričesnik, ti sad moraš ići! 

Izdrži ovu godinu, poslije više ne moraš ići! Potpuno krivi odgoj! Nažalost, 

u takvom ozračju, dijete i ono što čuje na vjeronauku ili na misi teže prihvaća, 

jer doma uči nešto drugo. 



3.  

Završili smo još jednu vjeronaučnu godinu. Ove smo godine imali malo 

prvopričesnika, njih samo dvanaest! Krizmanika je bila veća grupa, njih čak 

26. Od srca zahvaljujem svima za lijepo ponašanje i za vrijeme proslave 

Krizme, a osobito hvala svim prvopričesnicima i krizmanicima koji su 

sudjelovali na Tijelovo na svetoj misi i Tijelovskoj procesiji! 

Već po običaju, pri kraju ljeta, i ove ćemo godine upisivati nove kandidate za 

Prvi Pričest i Krizmu slijedeće godine. Kako bi mogli na vrijeme početi 

vjeronaučnu pripravu, već sada lijepo molim roditelje čija će djeca ove jeseni 

krenuti u treći razred osnovne škole, ako žele da se pripremaju za Prvu 

Pričest, da ih od Velike Gospe, 15. kolovoza upišu među kandidate! Isto 

vrijedi i za roditelje čija će djeca najesen krenuti u 8. razred osnovne škole, 

da ih upišu ukoliko žele da se pripremaju i pri kraju iduće školske godine 

pristupe sakramentu svete Potvrde, Krizme ili Firme. Svima želim toplo i 

ugodno ljeto, da možemo odmoreni najesen s puno žara i odgovornosti 

krenuti u novi početak! 

 Već po običaju, tijekom ljeta ćemo organizirati i tri važna hodočašća. Prvo 

će biti u subotu, 30. srpnja Majci Božjoj na Trsat. Budući će neki tijekom 

srpnja biti na godišnjem odmoru, karte za ovo lijepo hodočašće već su u 

prodaji i za sada je već prodano trideset karata. Cijena je ipak ista, iako je 

gorivo jako puno poskupjelo od lani i iznosi samo 100 kuna. Po običaju, prije 

podne ćemo provesti u svetištu na Trsatu, a poslije podne na plaži na otoku 

Krku! Nemojte čekati zadnji čas, tko kupi kartu, osigurano mu je mjesto u 

autobusu, a karte će se prodavati do popunjenja autobusa. 

 

Pokušat ćemo i ove godine organizirati autobus za naše župno hodočašće na 

Mariju Bistricu. Na Mariju Bistricu hodočastimo u subotu, 20. kolovoza i karte će 

biti dostupne već na kraju mjeseca srpnja. Također, na početku mjeseca rujna 

pokušat ćemo organizirati hodočašće u Ludbreg. I za to hodočašće karte će se 

prodavati već od početka mjeseca kolovoza. Javite se na vrijeme! 

U petak, 24. je blagdan Srca Isusova! Imat ćemo večernju misu u 19 sati, a u 21 

sat polazimo na hodočašće u Međugorje. U nedjelju, 26. lipnja u našoj će crkvi 

biti dvije svete mise. Jutarnju u 8 sati će predvoditi Vlč. Matija, kapelan iz 

Brdovca, a poldanjicu u 11 sati predvodit će pater Ante, palotinac iz Zaprešića. 

Hodočasnici iz Međugorja planiraju povratak u Mariju Goricu u nedjelju u 

večernjim satima. Ako se još netko želi priključiti hodočasnicima, postoji 

mogućnost da ide s jednom grupom koja kreće iz Marije Gorice isti dan (petak, 

24. lipnja) u 20 sati. Oni će biti smješteni na drugom mjestu, ali imamo isti 



raspored i cijena je ista, pa se još ovih par dana možete javiti, dok se ne popuni 

autobus! 

Nemojte zaboraviti, na početku srpnja, u ponedjeljak, 4. srpnja naša župa slavi 

svoje godišnje Klanjanje ili Klečanje. To ćemo pripremiti u popodnevnim satima 

dok više nije vruće, pa već sada sve pozivam na Klanjanje od 18 do 19 sati, a onda 

će biti sveta misa, koju će predvoditi i propovijedati Vlč. Alen Vrbek, župnik dviju 

župa u našem susjedstvu, u Rozgi i Kraljevcu na Sutli. Po završetku mise, opet će 

se izložiti Presveto, te ćemo imati svečani blagoslov s Presvetim. DOĐITE!!! 

Nemojte zaboraviti, tijekom ljeta, kroz sedmi i osmi mjesec, svete mise 

nedjeljom će biti u 8 i u 9,30 sati! 

                  

PON 20. VI. Margareta   

UTO 21. VI. Alojzije 
Gonzaga 

19h 
Marija Gorica 

U zahvalu 

SRI 
22. VI. 

Paulin 
19h 
Marija Gorica 

+ Ivanka (uz rođendan) i Vladimir 
Debogović 

ČET 

23. VI. Josip Flavije 19h 
Marija Gorica 

+ Tomislav (god.) i Jelka Lončarić i 
Obitelj, Vesna Kutnjak i Obitelj, 
Slavica Cesar, za nerođene i za 
duše u čistilištu 

PET 

24. VI. 
SRCE 
ISUSOVO 

19h 
 
21h 
Marija Gorica 

Zajednička sv. Misa 
HODOČAŠĆE U 
MEĐUGORJE 

SUB 25. VI. 
Rođenje sv. 
Ivana Krstitelja 

  

NED 26. VI. 

13. 
nedjelja 
„kroz 
godinu“ 

8h 
 
 
11h 
Marija 
Gorica 

+ Krešo i Franjo Čuk i Obitelj 
 
 

ŽUPNA SV.  M I S A 
 

 
U petak, 24. lipnja u 19 sati u našoj crkvi imamo zajedničku sv. Misu 
za ove pokojnike: + Ivan i Josipa Tursan, Dragica Jančić, Ivanka i 
Milivoj Kliončić, Obit. Novak i Piskač, Stjepan Sedak Benčić (uz rođendan), 
Ivan Hotko (god. i imendan), Josip (rođendan) i Terezija Kapusta, Terezija 
Janković, Stjepan (god.), Danica, Eva i Nikola Štros, Marija i Vinko 
Mežnarić i Obitelj, Ivan i Ana Zaplatić i Stjepan Jakolić, god. 
 

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 


