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18. rujna 2022.
25. nedjelja „kroz godinu“

Vjernost potvrđuje konkretno prijateljstvo, prijateljstvo koje ne podnosi nikakvu masku.
Vjernost se ni u kojem slučaju ne može imati čovjeku koji je s maskom, niti se od
takvoga može očekivati povjerenje. Svaka dvoličnost je korijen svake nevjernosti nepovjerenja. A vjernost prihvaća stvarnost kakva jest, prihvaća čovjeka kakav jest, ne
ideju o njemu. Zato povjerenje pomaže čovjeku da izraste u čovjeka i da živi istinskog
čovjeka. Vjernost je bitna čovjekova kvaliteta.
Smiruje onoga koji ju ima i kroti onoga kome se izručuje.Vjernost je jača od svake
prevjere. Često nemamo povjerenja (vjernosti) ni prema samima sebi jer smo postavili
neke lažne slike o sebi pa ne znamo se izvorno ponašati. Vrlo važno i vrijedno je što
ranije sebe spoznati u svim ponašanjima. Jer ljudski život je jedan 'mozaik'. Sastavljen
je od malenih stvari koje su bitne za život. Zato su 'malene' stvari vrlo važne za 'veliki'
život.
Vjernost i povjerenje u 'malome' daje pouzdanje za vjernost u 'velikome', ali isto tako u
vjernosti se čovjek odgaja, treba ga u tome probuditi. U vjernosti se raste. Zapravo
vjernost raste s rastom čovječnosti. Tko je nepošten u najmanjem – nepošten je u
najvećem! Pošten – nepošten, dva su vrlo široka pojma da bi obuhvatili naš cijeli moralni
život. Sve naše vrline i sve naše mane. To znači da kao što nema u životu prihvaćanja
mrvica života nego prihvaćanje ili odbijanje cijelog života, tako se isto ne smije
zavaravati da možemo biti sad pošteni a poslije nepošteni ili nekome pošteni drugome
nepošteni.
To bi bila varka i obmana da smo pošteni i nepošteni. S poštenjem i povjerenjem ne
može se trgovati. Sluga ne može se služiti dva gospodara. Samo se može imati jedan
životni cilj, a svi drugi ciljevi trebaju se u njega ugrađivati i djelovati za njegovo
ostvarenje. Samo je čovjek biće na zemlji koje treba spoznati (postati svjestan) svojeg
cilja i angažirati se da ga ostvari, ali je također čovjek i odgovoran pred sobom i drugim
na neostvarenje svojeg cilja.
Druga bića imaju u sebe 'utisnuti' cilj u nagon i zato ga i ostvare. A čovjeku je stoga
potrebna kultura, odgoj, religija, povijest, pamćenje da bi ostvario svoj cilj koji je
uzvišen, ali se može i 'promašiti'. Čovjek je slobodno biće. Čovjek ne može služiti dva
'gospodara' dva boga i ostvariti svoj život. Oni koji svaki dan mijenjaju uvjerenje,
vjerovanje, prijateljstva, teško se mogu ostvariti kao sretni ljudi.
Odgovorni smo za svoj životni cilj, za svoj život, a isto tako smo odgovorni i za druge,
za bližnje da i oni ostvare svoj cilj.
A biti bez cilja znači biti bez smisla življenja, bez budućnosti. Čovjek koji je doživio

2.
prisutnost Boga u svojem životu doživio je i cilj i smisao svojem življenju. Snalažljivostvještina, može li biti kršćanska vrlina? Evo ozbiljna pitanja. Ona angažira cijelog
čovjeka. Izgleda da ipak Isus ne protežira snalažljive (umne - snalažljive). On
blagoslivlja Oca što je najvažnije objavio malenima a ne mudrima i umnima (Lk 10,21).
Ovdje se također treba sjetiti parabole o talentima (Lk 19,11-28). Svi smo pred Bogom
odgovorni za primljene talente i njihovu upotrebu. U ovom smislu može se tumačiti i
snalažljivost
lukavog
čovjeka.
Kao
da
su
ljudi
angažirani
za
ovozemaljske stvari snalažljiviji od onih koji su odabrali vječne, božanske.
Evanđelje vrlo često naglašava važnost 'bdijenja'. Nikada se zapustiti, nikada zaboraviti
da smo ljudi i slika Božja. Zašto Isus traži od svojih sljedbenika da budu 'mudri kao
zmije i bezazleni kao golubovi (Mt 10,16)? U službi Kraljevstva treba li biti snalažljiv
(mudar)? Također trebamo imati imaginacije i u domeni duhovnoj ne samo u
materijalnoj.
Na prošlonedjeljnom sastanku roditelja naših kandidata za Prvu sv. Pričest i
kandidata za sv. Potvrdu dogovoreno je da će vjeronauk za naše prvopričesnike
biti petkom nakon večernje sv. Mise. Dakle, do kraja ljetnog računanja vremena,
odnosno do petka, 28. listopada vjeronauk za prvopričesnike će biti svaki petak
u 18,30 sati, jedan školski sat.
Vjeronauk za firmanike je dogovoren u 19 sati svaki drugi četvrtak, kada oni koji
idu u školu u Šenkovec imaju nastavu prije podne. Budući da imamo troje
učenika koji idu u školu u Savski Marof, a četvrtkom imaju nastavu do 19,05, oni
će malo kasniti na vjeronauk. Jedino tako je bilo moguće organizirati vjeronauk.
Dakle, krizmanici će imati svaki drugi četvrtak blok-sat, dva školska sata od 19
sati, počevši od četvrtka 22. rujna.
Sve vjeroučenike molim da budu redoviti na vjeronauku i nedjeljnoj sv. Misi!
Nemojmo zaboraviti, u četvrtak, 22. rujna obilježavamo tužnu godišnjicu
stradanja Marijagoričke djece. Stoga Vas sve pozivam na svetu misu koju ćemo
za njih prikazati u četvrtak, 22. rujna u 18 sati u našoj crkvi!

Započela je nova školska i vjeronaučna godina, dan je već kraći, pa ćemo u
skladu s potrebama, od sredine mjeseca rujna, točnije od 19. rujna prijeći na
jesenski raspored sv. Misa. To znači da će od tada radnim danom mise biti u 18
sati. S tim u svezi promijenit će se uredovno vrijeme Župnog ureda i to na način
da će od ovoga tjedna Župni ured raditi utorkom i srijedom poslije podne od 16
do 17,30 sati, a četvrtkom i petkom prije podne od 8 do 9 sati. Molim Vas da ovo
uzmete u obzir kada nešto trebate iz Ureda. Za hitne slučajeve, i dalje ostajem
na raspolaganju za poziv u bilo koje vrijeme! Zahvaljujem na razumijevanju!
Uskoro ulazimo u mjesec listopad, mjesec posvećen majci Božjoj. I ove ćemo
se godine svakodnevno okupljati na listopadsku pobožnost. Svaku večer u 15
do 6 (17,45) zajedno molimo krunicu. Stoga radosna srca pozivam svu školsku
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djecu, osobito prvopričesnike i krizmanike da budu redoviti u listopadskim
okupljanjima. Svi odrasli vjerujem da mogu naći pola sata vremena za
zajedničku molitvu i pobožnost, pa neka odrasli župljani budu lijepi primjer djeci!
Od srca pozivam sve na listopadske pobožnosti, koje ove godine namjenjujemo
za trajni mir u Ukrajini!
U prigodi blagdana sv. Pape Ivana Pavla II., organizirano je hodočašće u Poljsku
od 20. do 23. listopada ove godine. Cijena putovanja po osobi iznosi 1990 kuna!
Svi zainteresirani mogu proučiti prigodni letak uz ovaj Listić i javiti se na ovo lijepo
hodočašće.

Ovime Vas želim podsjetiti da ćemo i ove godine na Misijsku nedjelju, 23.
listopada imati sv. Misu u 11 sati u kapeli u Celinama! Bit će to već vrijeme pred
svetkovinu svih Svetih, pa ćete si za te dane moći već od početka listopada u
sakristiji ili u župnom Uredu moći nabaviti kvalitetne lampaše koji gore 5 dana,
još uvijek po 15 kuna. Budući da mnogi župljani uzimaju cijele pakete (po 15
komada), dobro je na vrijeme ih nabaviti! Možete si i unaprijed rezervirati bijeli
ili crveni paket!
Također, vjerujem da će već na početku mjeseca listopada biti dostupni
kalendari za slijedeću godinu. Opet ćete imati priliku izabrati između dvije ili tri
vrste 12-lisnih kalendara, te jednolisni, naš župni kalendar. Kada izađe Danica
za slijedeću godinu, bit ćete na vrijeme obaviješteni.
OPASNOSTI POHLEPE
U Evanđelju današnje liturgije neki čovjek upućuje Isusu ovu molbu: „Učitelju,
reci mome bratu da podijeli sa mnom baštinu“. To je vrlo česta situacija, slični
problemi su i dalje na dnevnom redu: kolika braća i sestre, koliki članovi iste
obitelji se, nažalost, prepiru i možda više jedni s drugima ne razgovaraju, a sve
zbog nasljedstva.
Odgovarajući tome čovjeku, Isus ide u samu srž podjela uzrokovanih
posjedovanjem stvari, te jasno kaže: „klonite se i čuvajte svake pohlepe“. Što je
pohlepa? To je neobuzdana lakomost za dobrima, stalna želja za bogaćenjem.
To je bolest koja uništava ljude, jer glad za posjedovanjem stvara ovisnost.
Pogorovo onaj koji ima mnogo nikad nije zadovoljan: uvijek želi više, i to samo
za sebe. Ali tako više nije slobodan:: navezan je, rob onoga što mu je
paradoksalno moralo poslužiti da živi slobodno i radosno. Umjesto da se služi
novcem, postaje sluga novca. Ali pohlepa je opasna bolest i za društvo. Isus nas
danas uči da u središtu svega toga nisu samo neki moćnici ili određeni
ekonomski sustavi, nego pohlepa koja je u svačijem srcu. Pokušajmo se, dakle,
zapitati: kako ja stojim s navezanošću na dobra, na bogatstvo? Tužim li se zbog
onoga što mi nedostaje ili se znam zadovoljiti onim što imam? Jesam li u napasti,
u ime novca i prilika koje mi se pružaju, žrtvovati odnose i vrijeme za druge?
Nadalje, događa li mi se da na oltaru pohlepe žrtvujem zakonitost i poštenje?
Zašto sam rekao „oltar“? Zato što materijalna dobra, novac, bogatstvo mogu
postati kult, pravo idolopoklonstvo. Stoga nas Isus opominje snažnim riječima,
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kaže da se ne može služiti dvojici gospodara, i – pazimo – ne kaže Bogu i đavlu,
ne, ili dobru i zlu, nego Bogu i bogatstvu. Služiti se bogatstvima – „da“; služiti i
bogatstvu – „ne“: to je idolopoklonstvo, to je vrijeđanje Boga.
Smije li se onda – mogli bismo pomisliti – željeti biti bogat? Naravno da se smije,
štoviše, ispravno je to željeti, lijepo je postati bogat, ali bogat po Božjem! Bog
je najbogatiji od svih: bogat je samilošću, milosrđem. Njegovo siromaštvo
nikoga ne osiromašuje, ne izaziva svađe i podjele. To je bogatstvo koje voli
davati, razdavati, s drugima dijeliti. Braćo i sestre, zgrtanje materijalnih dobara
nije dovoljno da bi se dobro živjelo, jer – kaže nadalje Isus – život ne ovisi o
onome što netko posjeduje. Ovisi, naprotiv, o dobrim odnosima: s Bogom, s
drugima, pa i s onima koji imaju manje. Zapitajmo se, dakle, kako se ja želim
obogatiti? Po Božjemu ili po mojoj pohlepi? Vraćajući se na temu nasljedstva,
koje naslijeđe želim iza sebe ostaviti? Novac u banci, materijalne stvari ili sretne
ljude oko mene, dobra djela koja se ne zaboravljaju, osobe kojima sam pomogao
da rastu i sazrijevaju. Neka nam Majka Božja pomogne shvatiti koja su prava
dobra u životu, dobra koja ostaju zauvijek! (papa Franjo)
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Januarije
Andrija Kim

18h
+ Zorica (uz rođendan) i Dragutin
Marija Gorica Jurišić
18h
ZA STRADALU DJECU
19h
vjeronauk za FIRMANIKE
Marija Gorica
18h
Zajednička sv. Misa
18,30h
vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE
Marija Gorica
17h
vjenčanje: MAČKOVIĆ - HALUŽAN
Marija Gorica
8h
+ Marija i Stjepan Frkanec
Marija
Gorica
9,30h
Sveti Križ
11h
Marija
Gorica

+ Franjo, Marica, Stanko i Ivan
Hotko; Stjepan Benčić i Franjo
Hotko

ŽUPNA SV. M I S A

U petak, 23. rujna u 18 sati u našoj crkvi imamo misu za ove
pokojnike: + Ivan (god.) i Vilma Planinc i Obitelj, Stanko (god. i rođ.),
Ante i Dragica Barišić, Franjo Čuk (uz rođ.), Milica Novak r. Magdić (uz
rođ.), Joško Galzina, 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

