
                                                                           

       

God. IX. Broj: 20                                                 22. siječnja 2023. 

 Treća nedjelja 'kroz godinu' 

Već je skoro mjesec dana da smo slavili Božić. Darovi su već davno razmotani, jelo 

pojedeno, u većini kuća više nema božićnih ukrasa, ni jaslica ni bora. Vratili smo se 

svakodnevici. Red čitanja u crkvi obuhvaća nedjelje kroz godinu. Danas je treća nedjelja 

kroz godinu. Liturgijska boja misnog ruha je zelena. Usprkos tome mi i danas slušamo 

isto čitanje koje smo slušali na misi Polnoćki. U našoj svakodnevici još jednom svijetli 

božićna radost. Bogu zahvaljujemo za to i pozdravljamo Onoga koji nas je pozvao. 

“Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku” – te riječi proroka Izaije bile su 

upravljene Izraelcima koji su upravo živjeli u mračnom, teškom vremenu. Veliki dio 

Sjevernog kraljevstva bio je potlačen od Asiraca, ljudi su protjerani iz svoje domovine i 

deportirani. Nije im bilo dobro, osjećali su se malenima, bespomoćnima i ostavljenima 

od Boga na cjedilu. 

Te ljude Izaija je želio ohrabriti i darovati im nadu – ako slušaju riječi koje smo mi 

upravo slušali, bit će im toplo oko srca: osvanut će im jarka svjetlost, umnožit će se 

radost, uvećati veselje, nitko više neće biti potlačen i udaren, sve će biti spašeno. 

To što smo slušali na misi Polnoćki čini nam se da je logično i da odgovara tom 

godišnjem vremenu: tada slavimo Isusovo rođenje, u sjaju svijeća i mirisu tamjana, i da 

to “paše” atmosferi. Ali sada, u našoj normalnoj svakodnevici? Čini nam se da tu bolje 

odgovara Pavlova opomena: Ne svađajte se, budite savršeno istog osjećanja i istog 

mišljenja. To je ipak naša realnost, naš normalni život… 

Upravo stoga “trebamo” ovaj tekst iz čitanja proroka Izaije. Mi trebamo nadu, svjetlo, 

radost i otkupljenje, jer naš život, naša svakodnevica, naš svijet nisu baš takvi. Puno puta 

pritišću nas sumnje, strahovi, teškoće, osjećamo se maleni, bespomoćni, sami – kao 

Izraelci pred 2700 godina. Kao što se njih tada htjelo ohrabriti i darovati im nadu, to 

treba i nama pomoći, da sve to svladamo u životu, a ne da očajavamo, na očigled velikih 

i malih problema našega svijeta. Dobro je da se u svakodnevici povežemo s božićnom 

porukom, s radošću koja je time povezana, da se toga sjetimo i mislimo na to: Bog je s 

nama, Emanuel, ne samo na Božić, nego uvijek, upravo usred svakodnevice, u 

normalnom životu. 

Pavao poznaje to “normalno”, to, što često zasjenjuje naš život i čini ga teškim, on to 

sasvim točno imenuje: svađa, zavist, sumnjičenje i nemir do razdijeljenosti. Svatko bi 

htio imati pravo i umjesto da se promisli o čemu se radi, naime o Isusovoj poruci, ljudi 

su u Korintu otežali sebi život. Rijetko je da nam se događa “normalno”, ali u tome 

prepoznajemo našu realnost. “Biti istog osjećanja i istog mišljenja”, čini nam se 

nemogućim i gotovo protiv ljudske prirode. 
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Ali i ovdje vrijedi: Svjetlost osvanu. Božja ljubav, njegovo svjetlo, želi i može nam 

pomoći, da budemo bolji ljudi. Ne smijemo se predati, nego vjerovati i raditi na tome. 

Bilo bi lijepo da na kraju mise ponesemo svijeće svojim kućama s mišlju: neka Bog 

svijetli u našoj svakodnevici! 

Petar i Andrija, Jakov i Ivan slušali su poziv i vidjeli svjetlo. Oni su razumjeli srcem, 

prije nego su znali razumom što to znači ići s nekim. Isus ih uvjerava, da je za njih 

važnije da se brinu za ljude nego za ribe. I oni ostavljaju lađe i idu za novom zadaćom. 

Za njih je to dosljednost iz svjetla koje ih je obasjalo. Od ribarske lađe do ljudi. Isusov 

poziv vrijedi, da i mi dademo odgovor vlastitim životom. Amen! 

 
Dragi župljani, naš novac je postao euro. Zato Vas molim da u milostinju više ne ubacujete kune 
(ni bosanske marke…), nego euro. Tako ćemo lakše iskoristiti Vaš dar za redovito poslovanje i 
troškove. Nalazimo se već pri kraju mjeseca siječnja. Kao i prijašnjih godina, božićni ugođaj u 
našoj crkvi ostaje do Svijećnice, koju ove godine slavimo u četvrtak, 2. veljače. Budući je radni 
dan, toga ćemo dana imati jutarnju misu u 8 sati i večernju u 17 sati. Ponesite svijeće na blagoslov, 
a ako nemate, dođite ranije i nabavite ih u sakristiji. Župne pastoralne vijećnike molim da se 
odazovu na Svijećnicu u 14 sati kako bismo raskitili našu crkvu i pripremili ju za naša buduća 
slavlja! 
Ove godina nam Pepelnica ili čista srijeda „pada“ 22. veljače. To je početak posvećenog vremena 
Korizme! I ove ćemo godine kroz korizmu imati pobožnost Križnoga puta, nova prilika za nagrade 
za naše vjeroučenike. Stoga već sada sve pozivam da se pripremimo za pokornička slavlja 
tijekom korizme! Nagrade za najbolje neće izostati! 
Iako je još dosta daleko, Uskrs ćemo ove godine proslaviti u nedjelju, 9. travnja. Kako bismo na 
vrijeme nabavili uskrsne svijeće, ove godine su već sada naručene posebne svijeće. Koje u sebi 
imaju „uložak“ s uljem, koje gori, umjesto klasične svijeće. Time želimo osigurati da svijeća ostane 
uvijek jednake veličine, da se ne troši, kao klasične svijeće, i da te svijeće možemo koristiti više 
godina. Trebamo dvije svijeće: za sv. Križ i za našu župnu crkvu. Cijena jedne svijeće je 120 eura. 
Stoga Vas molim, ukoliko ste u mogućnosti, dajte svoj prilog da lakše platimo naručene svijeće, 
kako bismo ih imali spremne za Uskrs. Od srca hvala za Vaš dar! 
 

Zahvalni za Vaš dar u školovanju djece u Nigeriji, primili smo ovo pismo: 
Dragi čitatelji, dobročinitelji i prijatelji misija! 
Želimo vam svima sretan i blagoslovljen Božić. Pred tim otajstvom Božjeg učovječenja i 
samodarivanja neka mu naša otvorena srca dopuste da se rodi u svakome od nas.  
Dok vam čestitamo tu veliku svetkovinu, od srca vam zahvaljujemo za svaki dar vašega za 
ljubav otvorena i velikodušna srca. Hvala vam uime sve gladne, siromašne, bolesne i na 
različite načine potrebite braće, kojima ublažavate njihove nevolje.  
Vaše molitve, žrtve i dobrotvorje pomažu nama misionarima u naviještanju radosne vijesti i 
svjedočenju ljubavi svima kojima smo poslani. Tako svi zajedno nastavljamo Kristovu misiju 
i misijsko poslanje Crkve.  
Zahvaljujemo svećenicima, župljanima i misijskim skupinama koje nas uključuju u svoje 
dobrotvorne i kreativne akcije. Zahvaljujemo svakoj pojedinoj osobi iz Hrvatske i Bosne i 
Hercegovine koje nas se sjete u svojim molitvama i prilozima osobno i po Papinskim misijskim 
djelima. Nosimo vas sve u svojim srcima i molitvama. Neka se obilni Božji blagoslov i mir izlije 
na sve vas ovog Božića i u novoj godini.  
Još su živa sjećanja na moj nedavni boravak u dragoj domovini. Lijepa iskustva u posjetima 
sestrama i rodbini te sudjelovanje na susretu misionara, zatim susreti s mnogim dragim  
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osobama i skupinama, osobito s voditeljima i djelatnicima PMD-a, kojima na poseban način 
od srca zahvaljujem na razumijevanju i potpori. 
Želimo podijeliti s vama neke crtice iz naše svakidašnjice. 
Na završetku crkvene godine, na svetkovinu Krista Kralja, ovdje se održavaju procesije s 
Presvetim, umjesto na blagdan Tijelova, koje je uvijek u razdoblju čestih i obilnih kiša. U 
slavljeničkom raspoloženju povorka se polagano kreće cestom uz pjesmu, ples i razne 
instrumente. Više se puta zaustavi te svećenik blagoslovi to mjesto i ljude. Procesija je 
završila u dvorištu našeg samostana. Tako smo taj dan imale posebnu milost ugostiti našega 
Velikog Kralja i primiti njegov blagoslov.  
Sadašnja situacija na ovom području povećava broj onih koji oskudijevaju. Mnogi su gladni 
zato što zbog nesigurnosti i ograničenja kretanja često moraju ostati u svojim kućama umjesto 
da rade i žive od svojeg rada. Tako ostaju bez osnovnih sredstava za život. Biskupi učestalo 
pozivaju na molitvu i post za mir i sigurnost.  
Ljudi ih slušaju i odazivaju se. I mi smo dio toga. Kako vodimo brigu i animiramo dječja laička 
udruženja, među kojima je i nekoliko marijanskih, prigodom njihovih okupljanja potičemo ih 
na dobar kršćanski život, molitvu, osobito moljenje Krunice – osobno i zajedničko. 
Proslavljamo i različite blagdane, u čemu oni aktivno sudjeluju. Tako su na blagdan Male 
Gospe svečano i radosno slavili Marijin rođendan. Članovi Marijine legije i Block Rosaryja 
predvodili su pjevanje i sviranje, čitali su i zdušno sudjelovali u euharistijskom slavlju. Nakon 
sv. mise održan je prigodan program: pjesme, igrokaz, ples, kviz, rezanje torte i agape s 
omiljenim pof-pofom (nešto kao fritule) i sokovima, koje je donirao župnik. Takvo radosno 
slavljenje Marije ostaje u trajnu sjećanju i pomaže razvijanju djetinjeg odnosa prema njoj.    
Osim molitvenog dijela, uz vlastitosti svakog udruženja, nastojimo učiti djecu žrtvovati se za 
druge.  
Budući da u našem apostolskom radu susrećemo različite potrebe i probleme ljudi oko nas, 
nastojimo uključiti druge, a osobito djecu u djela milosrđa i ljubavi prema bližnjima.  
Tako s članovima Marijine legije posjećujemo siromašne, starije, bolesne i nemoćne osobe i 
pomažemo im. Članovi Marijine legije časte Mariju i slave Boga osobnom svetošću, koju 
razvijaju molitvom, djelatnom ljubavlju i radom na spasenju duša. Želja da duše privedu Kristu 
dovodi ih mnogima, pa tako i dragoj bakici o kojoj ćemo vam malo govoriti. 
Mama Martha ima više od 100 godina. Živi sama u jednoj sobici, u veliku siromaštvu, bez 
hrane, vode i ljudske topline. Ona je zaista sama. Naša redovnička zajednica činila je koliko 
je najviše mogla da bi ublažila njezine potrebe. Već duže vrijeme ju redovito posjećujemo, 
često zajedno s djecom koja su članovi Marijine legije. Kad ju posjetimo, uvijek joj donesemo 
vodu, hranu i druge potrepštine. Također joj počistimo sobicu i operemo rublje. Dogovorile 
smo se s jednom ženom da joj svakodnevno kuha namirnice koje joj donesemo. Mama 
Martha se uvijek neizmjerno raduje našim dolascima i ne želi da odemo. Cijelo vrijeme 
blagoslivlja časne sestre i djecu. Susjedi primjećuju da su ti susreti urodili pozitivnim 
rezulatitma i duhovno i tjelesno: postala je živahnija i aktivnija. Ona uvijek iznova govori ne 
samo o dobrim djelima koje časne sestre čine, nego izražava svoju radost i veliko 
zadovoljstvo što na taj način djecu potičemo na djela kršćanske ljubavi.  
Ti ju pohodi prisjećaju da je njezin pokojni muž do smrti bio član Marijine legije. Poznamo ga 
i mi kao dobra i pobožna čovjeka, koji je svakodnevno dolazio na sv. misu i sudjelovao u svim 
crkvenim događanjima. Osobito se sjećamo kako se svojom radosnom živahnošću sa štapom 
u ruci isticao u plesnoj skupini prigodom posvete našeg samostana.   
Mama Martha je pred nekoliko godina napustila Katoličku crkvu. Zbog smrti djece upala je u 
krizu. Jedini sin koji joj je još živ rekao joj je da ju neće pokopati ako ne prijeđe u njegovu 
Crkvu. I ona je popustila. Djeluje kao pastor u jednoj pentekostnoj crkvi u gradu i nije u 
mogućnosti brinuti se o svojoj majci. 
Tijekom naših posjeta mama Martha je izrazila želju da se vrati u Katoličku crkvu. Nekoliko ju 
je puta posjetio i naš župnik. Zamolila je da i nju vozimo na nedjeljnu sv. misu, kao što 
običavamo voziti druge starije i bolesne osobe, no sin se usprotivio, jer ona pripada njegovoj 
Crkvi. Misli da se, s obzirom na njezinu starost, njome može lako manipulirati te da takve 
izjave ne dolaze iz njezina uvjerenja.   
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Mi zasada nismo udovoljili njezinoj želji i čekamo da se situacija razbistri. Neki nam savjetuju 
da ju poslušamo. Pitali smo za mišljenje i tradicionalnog kralja našeg mjesta. Rekao je da ju 
možemo odvesti u crkvu kad želi.  
Molite zajedno s nama da ta draga starica ostvari svoje želje i odluku da se vrati u krilo 
Katoličke crkve te da u predvečerje svojeg života nađe ispunjenje i mir. 
S. Ana Marija Maleš, misionarka u Nigeriji  (redovnica Družbe karmelićanki Božanskog Srca 

Isusova) 

 
U tjednu pred nama nastavljamo sa župnim vjeronaukom! Vjeronauk će, kao i u 

prvom polugodištu, biti za krizmanike svaki drugi četvrtak od 19 sati, blok sat, 
dok će za naše prvopričesnike biti svaki petak u 18,30 sati. Apeliram na sve 

vjeroučenike da budu redoviti. Molim i roditelje da se uključe, koliko im je 

moguće, da na taj način budu potpora i primjer svojoj djeci. Nažalost, do sada to 
nije bio slučaj! Mnogi su se udaljili od crkve, zanemarili sakramente i misle da se 

može živjeti bez Boga! Nažalost, mnogi takav stav prenose i na svoju djecu, iako 
su sami svjesni da je to pogrešno. Sada je vrijeme da to zajedno ispravimo! Stoga 

sve rado pozivam da se uključe, da žive svoje kršćanstvo, kako nas Sv. Pavao 
poziva, dostojni poziva na koji smo pozvani! A pozvani smo na svetost! A svetost 

se postiže živeći po Božjim i crkvenim zapovijedima, koristeći svete sakramente, 
a redoviti vjernički život krijepiti svakodnevnom molitvom! 

 

PON 23. I. Ema   

UTO 24. I. 
Franjo Saleški 

17h 
Marija Gorica 

+ Stjepan Topol, mlađi, god. 

SRI 25. I. Obraćenje sv. 
Pavla 

17h 
Marija Gorica 

+ Luka Drenjančević, god. 

ČET 

26. I. Timotej i Tit 17h 
 
19h 
Marija Gorica 

+ Vladimir (god.) i Ivanka 
Debogović 
vjeronauk za FIRMANIKE 

PET 
27. I. 

Anđela Merici 
17h 
18,30h 
Marija Gorica 

+ Cecilija i Karlo Pušić 
vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE 

SUB 28. I. Toma Akvinski 
16h 
17h 
Marija Gorica 

krštenje: NIKA FRKANEC 
Na jednu nakanu 

NED 29. I. 

4. nedjelja 
„kroz 
godinu“ 
 

8h 
Marija 
Gorica 
9,30h 
Sveti Križ 
11h 
Marija 
Gorica 

+ Dragutin Frkanec; Obit. Pušić, 
Kiseljak, Novoselec i Frkanec 
 
+ Stjepan (god.) i Vinko Tašić i 
Obitelj 

ŽUPNA SV.  M I S A  

 
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 


