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4. nedjelja „kroz godinu“

Srce  svekolikog  Isusovog  naviještanja  nedvojbeno  su  njegovih  osam  blaženstava.  Za
čovjeka ovoga svijeta teško su prihvatljiva, ali ni za vjernika nisu uvijek lako razumljiva.
Isus govori da je blago onima, da su zapravo sretni, koji su siromašni, koji su žalosni, koji su
krotki i blagi kao janjad. Zar je ova zemlja tek dolina suza, a život velika kušnja da bismo
zaslužili vječno nebesko blaženstvo? Istina je puno vedrija, istina je – evanđelje, radosna
vijest koja nas ispunja mirom i radošću već ovdje na zemlji te nam otvara put u vječno
zajedništvo s Bogom. U tom smislu, pogledajmo prva tri od osam blaženstava.
Isus veli: „Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!“ Siromaštvo po sebi
nije vrlina. Ne piše li već na prvim stranicama Svetoga pisma da čovjek treba sebi zemlju
podložiti? Ne govori li i Pavao da valja u miru raditi i svoj kruh jesti? Siromah duhom jest
onaj čovjek koji na bogatstvo nije navezan, kojemu stjecanje i bogaćenje nije životni cilj.
Siromah duhom jest onaj koji s Pavlom može reći: „Znam i oskudijevati, znam i obilovati“.
Čovjek koji živi u skladu s ovim blaženstvom „u miru radi i kruh svoj jede“, zahvaljuje
Bogu za kruh svagdanji, za sve ono što mu Bog daruje, a što je – u skladu s današnjim
životnim prilikama – potrebno i važno za svagdanji život. Vjernik zahvaljuje Bogu za ono
što mu daruje,  ali  u isto  vrijeme ne hlepi  za  bogatstvom. Neće prezreti  Boga i  njegove
zakone  da  bi  zaradio  i  da  bi  umnažao  svoje  ovozemno  blago.  Pogledajmo:  Veli
propovjednik: „Tko novce ljubi, nikad ih dosta nema; tko bogatstvo ljubi, nikad mu dosta
probitka“.  Onaj tko za novcem žudi  vječno je  nesretan.  Možda ljudi  za  nj  vele:  „Blago
njemu“, ali on je vječito nezadovoljan. Uvijek mu je malo, a želje mu neostvarene rastu.
Naprotiv, onaj tko u zahvaljivanju Bogu i u miru „svoj kruh jede“ već sada je blažen, već
sada je ispunjen, jer zna da ga čeka vječna domovina gdje neće biti „ni tuge, ni jauka, ni
boli“. Blago njemu! Blago siromasima duhom!
„Blago ožalošćenima“? Koliko li tek duboke i strašne mogu biti naše ljudske žalosti?! Od
iskrene dječje tuge zbog polomljene igračke, od mladenačkih razočaranja sve do istinskih
tragedija  zbog  obiteljskih  lomova,  zbog  teške  bolesti,  zbog  ratova  i  progonstva,  zbog
iznenadne  smrti:  Razumljivo  je  da  u  takvim  trenucima  tugujemo,  razumljivo  je  da  se
osjećamo kao da nam je srce slomljeno. Pomislimo samo na srce Blažene Djevice Marije
pod Isusovim križem! Zato i pjevamo u crkvi „Stala plačuć tužna mati“. Pa ipak, Isus veli:
„Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!“ Ne niječe Isus našu tugu. Ne omalovažava ju. On
zna da rana boli, on zna da križ pritišće, on zna da je nevolja nevolja, 
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a muka muka. Međutim, on govori da ćemo se utješiti. Veli Pavao da mi ne tugujemo kao
oni  koji  „nemaju  nade“.  Utješila  se  Blažena  Djevica  Marija  kada  je  vidjela  Isusa
uskrsnuloga. I mi se tješimo, i mi smo puni pouzdanja znajući da nevolja i smrt nemaju
zadnju riječ.  Veli  Pavao: „Ova malenkost naše časovite nevolje donosi  nam obilato,  sve
obilatije, breme vječne slave“. Zato, blago nama koji smo sada ožalošćeni, utješit ćemo se, i
ta nas vjera već sada tješi, podiže i ispunja mirom.
Isus veli: „Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!“ nama se čini da silnici i moćnici ovoga
svijeta vladaju zemljom i da im je blago jer mogu što hoće i kako hoće. Vidimo kako se
puno toga u svijetu ravna upravo prema moćnicima. Međutim, veli Isus, blago „krotkima“,
to  jest  onima koji  krote  svoje  strasti,  koji  obuzdavaju  svoja  zla  nagnuća.  Jer,  sve  je  to
prolazno, sve je to kratka daha. Silnici i njihova carstva propadaju. Veli Ivan: Što je god
svjetovno – i požuda tijela, i požuda očiju, i oholost života, nije od Oca, nego od svijeta.
Svijet prolazi i  požuda njegova, a tko čini  volju Božju, ostaje dovijeka. Zato želimo ići
putem krotkosti. Kao sveti Leopold Bogdan Mandić. Kao sveti Franjo. Kao blaženi kardinal
Alojzije Stepinac. Takvi ljudi, Božji ljudi, baštine zemlju! Htjeli bismo biti u njihovu društvu
gdje ćemo baštiniti ne samo zemlju nego i cijelo nebo i ijelu vječnost. Blago onome tko u
tom svjetlu gleda svoj život. Amen!

 
Završila je naša akcija u kojoj smo skupljali darove za školovanje djece u Nigeriji. S
radošću Vas izvještavam da smo skupili ukupno 13 tisuća kuna! Time smo omogućili
školovanje sedamnaesto djece u dalekoj Nigeriji. U prvom dijelu kroz mjesec listopad
skupili smo 6 tisuća kuna, a u nastavku još sedam tisuća! Od srca hvala svima koji su
se odazvali! Oni koji će možda tijekom godine htjeti dati za tu nakanu, uvijek se
mogu  javiti  u  župni  Ured,  a  sva  sredstva  ćemo  proslijediti  časnim  sestrama
karmeličankama koje djeluju u Nigeriji, s. Ana Marija Maleš i s. Lucija Vincek.

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 da 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!

 U pravednosti iš ekivati i primiti Krista – razmišljanje uz č
Svije nicuć
Gospodinovo prikazanje u Hramu četrdeset dana nakon rođenja temelj je na kojem se u
Crkvi uspostavio i  istoimeni blagdan koji danas zovemo i  imenom Svijećnica,  a koji  se
nekada slavio u sklopu božićnih blagdana, dok se danas ne slavi više u božićnom vremenu.
Ovaj događaj je bio i Gospodinovo milosno očitovanje starcu Šimunu koji u njemu otkriva
‘svjetlost  ja  prosvjetljenje  naroda  i  slava  puka  izraelskoga’,  poradi  čega  se  na  početku
misnog slavlja i blagoslivlju svijeće i vrši se ophod s upaljenim svijećama. Zato je s pravom
sveti Luka u središte opisa stavio starca Šimuna, čovjeka pravedna i bogobojazna, koji je
iščekivao utjehu Izraelovu. Njegova uloga, a i zasluga je bila u tome da je u Isusu rođenom u
Betlehemu od Djevice Marije, prepoznao Otkupitelja i Pomazanika Božjega.

U  tom  duhu  i  sveti  Ambrozije,  meditirajući  o  riječima  današnjeg  Evanđelja,  te  sažeto
obuhvaćajući najprije cjelinu unutar koje se objavljuje čudo, ne bez doze divljenja veli da
svjedočanstvo o Gospodinovu rođenju  nisu dali  samo anđeli  i  proroci,  pastiri  i  roditelji,
nego također starci  i  pravednici.  Potom nastavlja:  „Ljudi različite  dobi,  jednog i  drugog
spola,  te  čuda  koja  su  se  dogodila  potvrđuju  vjeru.  Djevica  rađa,  nerotkinja  nosi  čedo,
njemak govori,  Elizabeta  prorokuje,  mudrac  se  klanja,  zatvorena  utroba  klikće,  udovica
ispovijeda, pravednik iščekuje. A sam pravednik, koji nije tražio milost za se, nego za narod,
želeći se sam osloboditi od okova tjelesne krhkosti, ali čekajući da vidi obećanoga, znao je,
naime, da su blažene oči koje njega vide.“ 

Vidimo da i  sveti Ambrozije s pravom starca Šimuna stavlja u središte ovog događaja u
kojem je razvidna njegova uloga kao primatelja Božje objave, ali ne samo za sebe, nego za
cijeli narod kojemu je Jeruzalem bio središte štovanja Boga. Upravo po pravednom starcu
Šimunu objavila se prisutnost Božjeg Pomazanika koji je zalog oslobođenja, kako samom
pravednom starcu, tako i svakom onom tko s vjerom u pravednosti iščekuje Božji zahvat u
svom životu.  Ali  kao što je  Šimun samo na temelju pravednosti  mogao otkriti  i  primiti
Božjeg pomazanika, to vrijedi i za svakoga tko iščekuje isto ostvarenje, to jest oslobođenje,
kako za sebe, tako i za Božji narod.

Sveti Ambrozije, nastavljajući svoje tumačenje i naglašavajući ulogu pravednika, veli: „Vidi
da se pravednik koji je zatvoren kao u zatvoru tjelesne težine hoće osloboditi, da započne
biti s Kristom. Ili još bolje, hoće se osloboditi da bude s Kristom. Ali onaj koji želi biti
otpušten, neka dođe u Hram, neka dođe u Jeruzalem, neka čeka Krista Gospodnjeg, neka
uzme u ruke Riječ Božju,  neka ga primi  u neku vrstu naručja  svoje  vjere.  Tada će biti
otpušten, da ne vidi smrti onaj koji bude vidio život. Vidiš da je Gospodinova plodna milost
razlivena kroz sva pokoljenja, a da je proroštvo uskraćeno nevjernima, ali ne i pravednima.
Evo i Šimun prorokuje da je Gospodin Isus Krist došao na propast i uskrsnuće mnogih, s
ciljem da razluči zasluge pravednika i nepravednika i da kao vjerni i pravedni sudac odredi,
prema kakvoći naših čina, bilo kaznu bilo nagradu.“



Kako vidimo, na put pravednosti, to jest postojanog i radosnog iščekivanja i primanja Krista
pozvan je svaki vjernik, poput starca Šimuna. Njega je vjera u Kristov pojavak nadahnula da
živi sveto i pravedno, te da se očituje u narodu kao svjedok bogobojaznosti u stanju ponuditi
utjehu Izraelu.  Ista je zadaća pred svakim vjernikom, da bude pravednik sposoban vršiti
proročku službu u narodu, te u vremenima bezboštva narodu pružati utjehu bogobojaznosti
prosvjetljujući svoj narod Svjetlom na prosvjetljenje naroda i nudeći mu iz vlastitog naručja
Spasitelja koji svoj narod uvodi u slavu života vječnoga.

                                                                                                                               

PON 30. I. Martina, Tina

UTO
31. I.

Ivan Bosco
17h
Marija Gorica

+ Marija i Franjo Vranaričić

SRI
1. II. Blaženi 

klaretinci
17h
Marija Gorica

+ Anđa Pili, 1. god.

ČET

2. II. SVIJEĆNICA

Prikazanje 
Gospodinovo

8h

17h
Marija Gorica

+ Tajana Žnidarić

+ Stjepan Beluhan

PET
3. II.

Blaž, Vlaho
17h
18,30h
Marija Gorica

Zajednička sv. Misa
vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE

SUB 4. II. Raban Mauro
17h
Marija Gorica

+ Veronika Marić

NED 5. II.

Peta 
nedjelja 
kroz 
godinu

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

Za pokojne iz mjeseca SIJEČNJA

+ Nikola Tašić, god. i Obitelj; Ivan
Novak, god. i Obitelj

ŽUPNA SV.  M I S A

U petak,  3.  veljače  je  prvi  petak  u  mjesecu!  Od 16:30  će  biti  prilika  za  svetu
Ispovijed, u 17 sati ćemo imati kratko Klanjanje pred Presvetim, a onda zajedničku
svetu Misu za ove pokojnike: + Jaga Šitum,  god., i Obit. Šitum, Vuković, Olovec i
Jurak, Verica i Franjo Jakolić, Veronika Cajhen,  god. i  imendan  i  Obit.  Cajhen, Cic,
Mejaš i Gorupec, Elvira i Ladislav Bem, za duše u čistilištu i za ozdravljenje jedne
osobe.
Toga je dana i spomendan svetoga Blaža, biskupa i mučenika, pa ćemo po običaju
na kraju mise imati i blagoslov grla, po zagovoru svetoga Blaža.

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
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