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13 nedjelja „kroz godinu“ 

Odlučnost je odlika hrabrih ljudi. 

U životu svakoga čovjeka potrebno je donositi određene odluke. Dok smo mali i nezreli, 

odluke u naše ime donose oni koji su za nas odgovorni. Kad postanemo odrasli ljudi, 

potrebno je da preuzmemo odgovornost za svoj život, djelovanje i odnose prema 

drugima. Donijeti neku odluku nije uvijek jednostavno, pogotovo ako ona mijenja život 

i traži određena odricanja i/ili žrtvu. No, istinski živjeti nije moguće bez donošenja 

određenih odluka koje pokazuju našu hrabrost i želju da svoj život oblikujemo prema 

vlastitim planovima. 

Današnja biblijska čitanja progovaraju o toj važnoj dimenziji našega života. 

Prorok Ilija, potaknut od Gospodina, poziva Elizeja da ga slijedi i da nastavi njegovo 

djelo. Elizej je imao svoj posao, imao je svoju njivu i volove, oca i majku, sluge koji su 

mu pomagali. Imao je Elizej svoje planove i svoj život. U gesti proroka Ilije otkriva 

Božji poziv da krene drugim, novim putem. Trebalo je puno hrabrosti i odlučnosti da se 

to učini. On ostavlja sve i ide služiti Božjem čovjeku Iliji. Ne zna što ga čeka na tome 

putu, ali vidi to kao ostvarenje božje volje za njegov život. 

Ulomak iz Lukina Evanđelja veli kako Isus, znajući što ga sve čeka, s velikom 

odlučnošću krenu put Jeruzalema. Isusov put prema Jeruzalemu je odluka koja ne utječe 

samo na njegov život, već zahtijeva promjene od njegovih učenika i onih koji su ga 

pratili. Često nismo dovoljno strpljivi s drugima koji ne prepoznaju naše želje i planove. 

Učenici (Jakov i Ivan) žele spaliti samarijsko selo koje ih nije primilo za njihova puta 

prema Jeruzalemu. Nemamo razumijevanja za one koji nas ne mogu pratiti. A opet, s 

druge strane, teško se odvajamo i od onoga što je naše. Korak u novi izazov, korak koji 

odstupa od moga puta teško ću učiniti. Neminovno se javljaju pitanja poput ovoga: Što 

ja dobivam time? Što će reći drugi? Zašto baš ja?... Ono što je iza mene (prošlo – mrtvo) 

teško zaboravljam i imam potrebu se vraćati na to. Ići pokopati oca, kako to iskazuje 

netko iz današnjeg evanđelja i Isusov odgovor: pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, 

valja razumjeti i na način kako je potrebno pustiti, zaboraviti prošlost da bi se moglo ići 

naprijed. Da bi čovjek mogao donositi važne odluke u svome životu, valja pustiti da ono 

što je mrtvo uistinu bude mrtvo. Ne može se staviti ruke na plug, pa se okretati nazad.  



 

     2. 

Ako tako činimo, lako se može dogoditi da izgubimo kontrolu nad našim životom. Tada 

sve i svašta oko mene utječe na moje odluke, koje više i ne mogu sam donositi, nego tek 

pod utjecajem javnosti, medija ili nečega i nekoga drugoga. 

Zreo čovjek čvrsto drži život u svojim rukama, imajući pred sobom jasan cilj ili ciljeve. 

Isus vrlo jasno govori koji je to cilj našega kršćanskog života: kraljevstvo nebesko. 

Želim li ja doći u Božje kraljevstvo? Želim li biti i živjeti kao slobodan čovjek? Za 

slobodu života, odlučnosti i istinskog života, Krist nas oslobodi. Kako veli današnje 

drugo čitanje: Za slobodu nas Krist oslobodi. Biti slobodan u ovom 'pavlovskom' smislu 

znači 'živjeti'. Ne biti rob tijelu, grijehu, ne biti zarobljen zakonom koji gubi svaki 

smisao, jer je u drugi plan stavio Boga i čovjeka, naspram slova zakona. Slobodan čovjek 

okrenut je životu. To je čovjek današnjice, koji ne dopušta da mu trenutna situacija, 

medijski natpisi i nespremnost na žrtvu, kroje životne korake. To je čovjek koji u svojoj 

slobodi srca i duše donosi odluku za dobro, za pravi put, za Boga. Zato je odlučnost 

odlika hrabrih ljudi A upravo današnje vrijeme treba takve ljude. Toliko se govori i piše 

o muževnosti, o potrebi jasnoće govora i života. Svega toga nema bez odlučnosti da se 

živi u vjeri i po vjeri, unatoč i usprkos svemu. Biti Kristov danas podrazumijeva da ga 

nasljedujemo u svemu – i u odlučnosti.  Amen! 

  
U ponedjeljak, 4. srpnja je naše godišnje župno Klanjanje. Zbog moguće vrućine, ali i 
godišnjih odmora, Klanjanje ćemo organizirati u predvečerje u 18 sati. Dakle, Presveto 
će biti izloženo od 18 do 19 sati i uz prigodni molitveni program želimo dati Bogu 
zadovoljštinu za sve grijehe uime cijele naše Zagrebačke nadbiskupije i zahvaliti Isusu 
za njegovu euharistijsku prisutnost. U 19 sati ćemo spremiti Presveto i započeti sv. 
Misu, koju će predvoditi i propovijedati Vlč. Alen Vrbek iz župe Rozga. Na kraju svete 
Mise ćemo opet izložiti Presveto i imati uobičajeni blagoslov s Presvetim. Sve Vas od 
srca pozivam na ovo jedinstveno slavlje! 

 
Prvopričesnike  i krizmanike podsjećam da je stigao novi broj MAK-a, Malog Koncila za 
mjesec lipanj. Molim sve da si preuzmu svoj primjerak! Također, konačno su stigle slike 
od proslave firme. Možete si ih podići u sakristiji. Također, link od proslave krizme 
poslan je u grupu roditelja krizmanika, pa si ga možete dalje proslijediti. 
Započela je prodaja karata za naše prvo ovogodišnje hodočašće na Trsat. Krećemo 30. 

srpnja u pet sati ujutro, a cijena puta je samo 100 kuna. Prije podne ćemo provesti u 

svetištu na Trsatu, nastojati se ispovjediti, biti na pobožnosti Križnoga puta i svetoj misi, 

a onda ćemo krenuti na otok Krk i u Omišlju se smjestiti gdje ćemo provesti cijelo 

poslijepodne. Tu ćemo iskoristiti priliku za ručak, kupanje i sunčanje, a kući bismo 

krenuli u 19 sati. Javite se na vrijeme, dok još ima slobodnih mjesta u autobusu! 

Također, na drugo hodočašće idemo u subotu, 20. kolovoza. To je još dosta daleko, ali 

mnogi će iskoristiti koji ljetni dan za odmor na moru, pa će prodaja karata za autobus 

kojim hodočastimo na Mariju Bistricu početi u nedjelju, 24. srpnja. Karta će koštati 

svega 50 kuna! 



3. 
Podsjećam Vas da će od 10. srpnja do 28. kolovoza nedjeljom sv. Mise biti u 8 i u 9,30 

sati! Dakle, Mise u 11 sati nema radi godišnjih odmora i moguće vrućine! 

Također, nemojte zaboraviti da će se od svetkovine Velike Gospe, 15. kolovoza do 

4. rujna upisivati djeca među kandidate za Prvu Sv. Pričest i Krizmu za slijedeću 

godinu. Lijepo molim roditelje čija će djeca ove jeseni krenuti u 3. razred osnovne 

škole, da ih, ukoliko žele da se pripremaju za sakramente Prve Ispovijedi i Pričesti, 

upišu među kandidate. Također, djecu koja će ove jeseni krenuti u o. razred osnovne 

škole, neka roditelji, koji žele, upišu među kandidate za Krizmu iduće godine 

početkom mjeseca lipnja! Dakle, budući da ima roditelja koji se protive da im djeca 

dolaze na vjeronauk i svetu Misu, neka se upišu djeca čiji roditelji to žele i prihvaćaju 

određenu pripravu za te važne sakramente. Neka nitko pod bilo kakvom prisilom ne 

upisuje dijete, a onda protestira i ne želi sudjelovati u pripremi svojega djeteta za ove 

važne sakramente! Poštujemo sve, ali djeca koja ne idu na školski vjeronauk, ne 

mogu se pripremati za bilo kakve sakramente. Isto vrijedi i za roditelje koji ne 

primaju blagoslov obitelji! 

 
Evo nekoliko osnovnih činjenica o Međugorju: 

Do 24. lipnja 1981. godine Međugorje je živjelo kao i ostala sela ovoga kraja: ljudi su 
obrađivali zemlju, sadili duhan i lozu, proizvodili vino i uzgajali povrće da bi priskrbili za 
skromni život svojih obitelji. Zbog socijalnih prilika, mnogi su odlazili u svijet: u 
prekooceanske i zapadnoeuropske zemlje, te gradove u Bosni i Hercegovini i u 
Hrvatskoj. 
1981. godine, kada su počela Gospina ukazanja, život župe se promijenio. Gospa je, 
naime, osim šestero vidjelaca, odabrala cijelu župu i hodočasnike za svoje svjedoke i 
suradnike. To je posebno očitovano u poruci koju im je uputila rekavši: «Ja sam ovu 
župu na poseban način odabrala i želim je voditi.» (1.3.1984.).  24. lipnja 1981. oko 18 
sati šestoro mladih, Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan 
Dragićević, Ivan Ivanković i Milka Pavlović, vidjeli su na brdu Crnica, nekoliko stotina 
metara iznad mjesta zvanog Podbrdo, mladu ženu s djetetom u naručju koja im je 
rukom davala znak da joj se približe. Iznenađeni i prestrašeni, nisu joj pristupili. 
Trećeg dana ukazanja, 26. lipnja 1981, Gospa je prvi puta pozvala na mir riječima: «Mir, 
mir, mir - i samo mir! Mir mora zavladati između Boga i čovjeka, a i između ljudi!» 
Privučen ukazanjima i Gospinim pozivom, narod - najprije iz župe a potom i iz drugih 
mjesta, te iz svijeta - počeo se okupljati i moliti. Odmah nakon početka ukazanja počeli 
su i progoni vidjelaca, njihovih roditelja i rodbine, župljana i svećenika, pa i 
hodočasnika. Vidioci su bili privođeni na policijska saslušanja i psihijatrijske preglede, 
ali je uvijek bilo utvrđeno da su zdravi. Isto su potvrdila i ispitivanja provedena kasnijih 
godina. Tadašnji međugorski župnik fra Jozo Zovko mjesec i pol nakon prvog ukazanja 
bio je uhapšen i nevin osuđen po komunističkom sudu na tri i pol godine zatvora. 
Zahvaljujući Gospinim ukazanjima, Međugorje je od obične seoske župe postalo mjesto 
okupljanja mnoštva hodočasnika iz cijelog svijeta (u prvih 20 godina preko 20 milijuna) 
i time jedno od najvećih svjetskih molitvenih središta, usporedivih sa Lourdesom i 



Fatimom. Nebrojena svjedočanstva hodočasnika govore o tome kako su upravo na 
ovom mjestu pronašli vjeru i mir. 
Po jednodušnom svjedočanstvu vidjelaca, Gospa im daje poruke, da ih oni prenesu župi 
i svijetu. To su MIR, VJERA, OBRAĆENJE, MOLITVA I POST. Najprije treba da sami 
župljani i hodočasnici postanu svjedoci njezina ukazanja i njezinih poruka, kako bi se 
onda zajedno s vidiocima njoj pridružili u ostvarivanju plana obraćenja svijeta i njegova 
pomirenja s Bogom. 

"Mnogi ovdje pronalaze mir, mir koji je potreban svakome od nas. Mnoge milosti se 
ovdje događaju, mnogi su ovdje promijenili život, mnogi su pronašli svoj duhovni poziv 
ovdje, njih najmanje 600 osoba. Svakoga dana ovdje se moli krunica, slave se svete 
mise, klanja se Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu, časti se Križ Gospodinov... 
Svakoga dana večernji molitveni program ovdje traje najmanje tri sata." 
Josipa Vasilj, manager 

            4. 

PON 
27. VI Ćiril 

Aleksandrijski 

  

UTO 

28. VI 
Irenej 

19h 
Marija Gorica 

+ Josipa (god.) i Franjo Glogović i 
pokojni iz Obitelji Glogović, Ivša i 
Klokočar 

SRI 

29. VI 
Petar i 
Pavao, ap. 

8h 
 
19h 
Marija Gorica 

Na jednu nakanu 
 
+ Pavao i Katica Župančić i Obitelj 

  ČET 
30. VI Prvomučenici 

Sv. Crkve 

  

PET 1. VII 

Predragocjena 
Krv Kristova 

1. petak! 

19h 
Marija Gorica 

Zajednička sv. Misa 

SUB 2. VII Oton   

NED 3. VII 

14. 
nedjelja 
„kroz 
godinu“ 

8h 
 
11h 
Marija 
Gorica 

Za pokojne iz mjeseca LIPNJA 
 

ŽUPNA SV.  M I S A 

 

 

U petak, 1. srpnja je prvi petak u mjesecu. Po običaju, od 18,30 u našoj će crkvi 

biti prilika za svetu Ispovijed, u 19 sati ćemo imati kratko klanjanje pred 

Presvetim, a onda zajedničku sv. Misu za ove pokojnike: +Mira (god.), Ivan i 

Željko Orešnik, Franjo, Đurđa, Josip i Marija Lukša i Obitelj 

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 


