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O da imate vjere! 

 

27. nedjelja  

kroz godinu 

6. listopada 2019. 

P R O M I Š L J A N J E 

  
 Vjera je istinski božanski dar kojega Bog 
daruje. Pavao upućuje svojeg učenika Timoteja: 
“Ne stidi se svoje vjere” (1 Kor). Ti znadeš što si 
povjerovao.”  
 Vjera je stvarnost koja prožima srce i um. 
Međutim, ima onih koji imaju vjeru u srcu, a nemaju 
u umu, ili oni koji imaju vjeru u umu ali nemaju u 
srcu. To je ta polovičnost vjere. S tom poteškoćom 
susretao se i sv. Pavao i sv. Augustin. Vjera se ne 
brani  “kamenjem”, niti ju se napada i ruši 
“dijalektikom”. Vjera je život. Izvorni život. Vjera 
također nije “neko emocionalno stanje”, iako nije 
bez emocionalnosti. Vjera je životni stav, stav razu-
ma i volje, stav cijelog čovjeka. Drugi Vatikanski 
sabor nas upozorava u izvore i uzroke ateizma. 
Ateizam nije samonikao. On ne nastaje sam od 
sebe. 
 Vjera je jedina stvarnost kroz koju se čovjek 
spašava. 
 Čovjek svojim djelima ne može doprinijeti 
svojem spasenju, jer što god radi, radi iz porušene 
naravi. Tako protestanti. Ipak iz vjere izviru dobra 
djela. Katolici ipak vjeruju da čovjek svojim djelima 
može zaslužiti barem dobru dispoziciju, iako ne 
može spasenje. Čovjek može zaslužiti raspolože-
nje koje može primiti božanske darove. Tako katoli-
ci vjeruju, jer vjeruju da ljudska narav nije poruše-
na, nego samo ranjena. Ipak, mi smo poslani u svi-
jet i dužni smo ispuniti svoju misiju. To je naš poziv 
i naše poslanje, ali i naše spasenje. 

 

 

https://www.dominikanci.hr 

Godina 10 ● broj 403 ● 2019. godina 

O da danas glas Gospodnji poslušate,  
ne budite srca tvrda! 

  
Dođite, kličimo Gospodinu, 

uzvikujmo Hridi, spasitelju svome! 
Pred lice mu stupimo s hvalama, 

kličimo mu u pjesmama! 
 

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, 
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori! 

Jer on je Bog naš, 
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva. 

 
O da danas glas mu poslušate: 

»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, 
kao u dan Mase u pustinji 

gdje me iskušavahu očevi vaši, 
iskušavahu me premda vidješe djela moja.« 

Otpjevni psalam: Ps 95, 1-2.6-9 

Tjedni kalendar 

 
 
 

P 7 BDM od Krunice; Ružarija; Rozario 
U 8 Demetrije i dr.; Hugo; Šimun 
S 9 Dionizije Areop.; Ivan Leonardi 
Č 10 Franjo Borgia; Daniel i dr. 
P 11 Ivan XXIII.; Emilijan; Prob 
S 12 Serafin; Maksimilijan; Velibor 
N 13 28. NED. U GOD. 

Listopad – Marijin mjesec – Mjesec krunice 

 Mjesec listopad je 
posvećen Blaženoj Djevice 
Mariji. Specifičnije moljenju 
krunice u čast BD Mariji. U 
prvom tjednu, 7. listopada 
slavi se i blagdan Blažene 
Djevice Marije – Gospina 

krunica. Krunicu molimo u čast BD Marije, a u isto 
vrijeme razmišljamo o životu i djelu Isusa Krista, 
njegovim otajstvima, njegovim životnim stazama i 
Spasiteljskom putu kojim nas provodi dok kročimo 
zemljom. Četiri su dijela Gospine Krunice: rado-
sna, otajstva svjetlosti, žalosna i slavna. Ako ne 
znamo otajstva Gospine krunice napamet, uzmimo 
molitvenik u pomoć, stanimo petnaestak ili više 
minuta u osami ili u zajedništvu obitelji ili u zajedni-
ci molitelja i molimo i razmišljajmo uz krunicu. 

http://www.zupa-krusevo.org/wp-content/uploads/2015/09/krunica-istaknuta.jpg


  
  

  

 U ono vrijeme: Apostoli rekoše Go-

spodinu: »Umnoži nam vjeru!« Gospodin 

im odvrati: »Da imate vjere koliko je zrno 

gorušičino, rekli biste ovom dudu: ’Iščupaj 

se s korijenom i presadi se u more!’ I on bi 

vas poslušao.« 

 »Tko će to od vas reći sluzi svomu, 

oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: ’Dođi 

brzo i sjedni za stol?’ Neće li mu naprotiv 

reći: ’Pripravi što ću večerati pa se pripaši i 

poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti 

jesti i piti?’ Zar duguje zahvalnost sluzi jer 

je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: 

kad izvršite sve što vam je naređeno, reci-

te: ’Sluge smo beskorisne! Učinismo što 

smo bili dužni učiniti!’« 

 

Gospodine, umnoži nam vjeru! 

 Vjera ima posebno značenje za naš religiozni 
život. U uskoj je vezi s povjerenjem i kod religiozne vjere 
radi se o našem povjerenju u Boga.  Mi smo usidreni u 
Božju stvarnost i vežemo se na njega. U vjeri smo čvrsto 
utemeljeni i imamo pouzdanje. Prihvaćamo Božju riječ 
kao istinitu, jer on sam jamči za to.  

 Dakako: katkad je teško vjerovati. Ako mi nekoj 
osobi vjerujemo, prije toga imamo očito znanje o toj oso-
bi; ona nam se čini vjerodostojnom. Kako je to kod Boga? 
Ako  stvarno  samome Bogu vjerujemo, tada ne idemo u 
zabludu, jer je on sam istina i život, i on nas ne može i 
neće razočarati ako ga tražimo. Svakako trebamo dovolj-
nu sigurnost, znati, da stvarno poklanjamo vjeru riječi 
Božjoj, a ne bilo kakvom ljudskom  pričanju ili bajci. Stoga 
vjera u Boga pretpostavlja ispit vjerodostojnosti vjerničko-
ga svjedočenja. To znači, ako netko tvrdi, da mu je Bog 
govorio, tada mora vjerodostojnost toga čovjeka biti ispi-
tana, inače bismo bili lakovjerni, i morali bismo svakome 
vjerovati  koji za sebe tvrdi da je poslan od Boga. 

 Upravo stoga Bog je svoju objavu kako u Starom 
tako i u Novom zavjetu saopćio nama preko vjerodostoj-
nih svjedoka. Da, u utjelovljenju svoga Sina on nam se 
približio i u znakovima i čudesima svoga Sina Isusa Kris-
ta pokazao se kao poslani posrednik spasenja i otkupitelj. 

 U uskrsnuću se božanstvo Kristovo na jedinstven 
način objavilo, tako da smijemo stvarno iz svega srca 
vjerovati i povjeriti se radosnoj vijesti koju nam je Otkupi-
telj navijestio a Crkva nam nudi da vjerujemo. 

 U prvom čitanju iz starozavjetne knjige Habakuk 
izričito kaže: "Propada onaj čija duša nije pravedna, a 
pravednik živi od svoje vjere." Vjernost u vjeri je potreb-
na, tada smijemo s  punom nadom ići ususret Bogu, koji 
nas poziva na vječni život. 

U drugom čitanju upućena je opomena apostola Pavla 
Timoteju: "Uzorom neka ti budu zdrave riječi koje si od 
meine čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu." 

 Da, također i mi želimo ostati u vjeri i ljubavi, jer ti 

unutarnji stavovi će zajedno s nadom biti 
nazvani božanske kreposti. 

 Bog djeluje po svojoj milosti na 
našu vjeru, ali je potrebna i naša slobodna 
privola, naš pristanak. Vjera je dragocjeni-
ja od zlata; ona otvara vrata nebeskog 
kraljevstva. 

 I u Evanđelju apostoli mole Gos-
podina: "Umnoži nam vjeru!" Isusov odgo-
vor bi nas trebao ohrabriti: "Da imate vjere 
koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom 
dudu: Iščupaj se s korijenom i presadi se u 
more! I on bi vas poslušao." Stvara li vjera 
nemoguće? Upravo nam to Isus želi kaza-
ti. I jer mi s pravom imamo osjećaj, da je 
nemoguće nemoguće stvoriti, imamo do-
jam da nam je vjera još slaba. Da, ne osje-
ćam se tako jak, da bih i brda premještao 
ili stabla u more presadio. Ipak nam je 
povjerena Isusova poslovična riječ: vjera 
može i brda premještati. 

Kako ona to čini? Što je istinsko vjerova-
nje? Baš to: da ja ne gradim na svojoj sna-
zi, i da ne gledam samo na svoje sposob-
nosti. Jasno je: ja neću nikada brda prem-
ještati. Vjerovati Bogu znači: ja vjerujem 
Tebi, da ti to možeš! Nedavno je kod sna-
žnog potresa cijeli jedan otok izronio iz 
mora! 

Stoga, nemojmo se previše uobraziti. Mi 
smo beskorisne sluge. Učinismo što smo 
bili dužni učiniti. Vjerujmo Bogu. Njemu 
zahvaljujmo za sve. I ne zaboravimo, tada 
je naša vjera jača. Tada raste povjerenje u 
Boga. Hvala Bogu, da smijemo vjerovati i 
da dajemo radosno svjedočanstvo nade 
koja nas ispunja, da i drugi ljudi nađu vjeru 
u Isusa Krista, Otkupitelja!  

Fra Jozo Župić 

     Evanđelje : Lk 17, 5-10 

 
► 6. listopada 2019. 27. hodočašće Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Mariju Bistricu 
   Misa u 10,15 sati, Križni put u 15 sati (Crkva na otvorenom - bl. Alojzije Stepinac) 
► Sveta mise svakog radnog dana u tjednu - kapela u Petrinjskoj 20 u 7,15 sati 


