
 

 

 

 

 [...] Za dar vjere u uskrslog Gospodina i njego-
vu majku našu životnu suputnicu i zaštitnicu, za 25. 
GODINA DJELOVANJA VOJNOG ORDINARIJATA 
U RH, zahvalit ćemo Bogu svečanom sv. misom 
koju će predvoditi apostolski nuncij u Republici Hrvat-
skoj nadbiskup msgr. Giorgio Lingua, u prvu nedjelju 
2. listopada ove godine, u Nacionalnom marijanskom 
svetištu u Mariji Bistrici. 
 Svima vama i vašim obiteljima od srca čes-
titam 25. obljetnicu utemeljenja Vojnoga ordinari-
jata u Republici Hrvatskoj, [...]  

Na sve vas zazivam obilje Božjega blagoslova!      
 Vaš biskup: msgr. Jure Bogdan  

            vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj 
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 27. NEDJELJA  

U GODINI 

  
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 

 [...] Vjerovati, stoga, znači osjetiti da Bogu 
pripadamo, te da je on naša snaga. Vjerovati znači 
priznati da je Bog naš život, te cijeli svoj život pod-
rediti njemu i njegovoj svetoj volji. Živo vjerovati 
znači osjetiti da nas on nadahnjuje, usmjerava, vodi 
i daje sigurnost našem koraku u zemaljskim bes-
pućima. Živo vjerovati znači povećavati vlastitu svi-
jest o njegovoj prisutnosti u nama i oko nas, te po-
tom imati potpuno pouzdanje života unatoč svim 
iskušenjima. Vjerovati znači imati živu i snažnu od-
luku za zajedništvo s njime, te osjećati da duša živi 
i raste po njegovoj prisutnosti i milosti. Vjerovati 
znači težiti zdušno za duhovnim dobrima i prema 
duhovnim ostvarenjima, a odbacivati svaku napast i 
slabost koja na nas vreba. Živo vjerovati znači imati 
ispred sebe Gospodina kao cilj, a uza se kao prati-
telja i prijatelja koji nas uvodi u otajstva i dubine vje-
re. 

U tom duhu nam govori i ovo Evanđelje, te 
je potrebno preispitivati vlastitu vjeru da se ne umrt-
vi i ne okameni. Isus nas poziva na živu i djelatnu 
vjeru, jer samo ona može premještati dudove i br-
da, te nas potaknuti da živimo dosljedno i predano 
za Gospodina i za braću. Zato i mi vapimo Gospo-
dinu poput apostola: Umnoži nam vjeru! I otvorimo 
svoja srca da to može i učiniti, jer ako nema prosto-
ra za umnažanje, onda ni on ne može učiniti to što 
ga molimo. A kad jednom njemu po vjeri otvorimo 
svoja srca, onda će nas on nadahnuti da po vjeri 
pristupamo i braći ljudima, dijeleći s njima dar vjere 
koji smo primili, kao i svu dobrotu i ljubav koja je u 
nama. 

 

Središnja proslava 
održat će se u okviru 30. hodočašća Hrvatske vojske, policije i 
branitelja u Nacionalno svetište Majke Božje Bistričke u Mariji 
Bistrici u nedjelju, 2. listopada 2022. godine. 
 Euharistijsko slavlje s početkom u 10.00 sati predvodit 
će apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup msgr. Giorgio 
Lingua u zajedništvu s vojnim ordinarijem u RH msgr. Jurom Bog-
danom, drugim nadbiskupima, biskupima i svećenicima. 
 Program započinje pobožnošću Križnog puta u 8.30 sati. 
 Od 8.00 sati do svete mise bit će mogućnost za svetu 
ispovijed. 
 Izravni prijenos svete mise bit će moguće pratiti na Hr-
vatskoj radioteleviziji od 10.00 sati. 

http://www.vojni-ordinarijat.hr/index.php/vijesti/u_sluzhbi_evanelja_pod_marijinom_zashtitom
https://zagrebacka-policija.gov.hr/o-nama/policijska-kapelanija-majke-bozje-kamenitih-vrata/74935
https://zagrebacka-policija.gov.hr/o-nama/policijska-kapelanija-majke-bozje-kamenitih-vrata/74935
mailto:mkozic@mup.hr
mailto:mjosipovic@mup.hr
https://www.vjeraidjela.com/imati-zivu-vjeru-razmisljanje-uz-27-nedjelju-kroz-godinu-c/


 

 
 

 U ono vrijeme: Apostoli reko-
še Gospodinu: »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 poslu-
šao.« 

»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 naređe-
no? Tako i vi: kad izvršite sve što 
vam je naređeno, recite: ’Sluge smo 
beskorisne! Učinismo što smo bili 
dužni učiniti!’« 

 
Vjera ima posebno značenje za naš religio-

zni život. U uskoj je vezi s povjerenjem i kod religi-
ozne vjere radi se o našem povjerenju u Boga. Mi 
smo usidreni u Božju stvarnost i vežemo se na nje-
ga. U vjeri smo čvrsto utemeljeni i imamo pouzda-
nje. 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 zna-
nje o toj osobi; 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 dovoljnu sigur-
nost, znati, da stvarno poklanjamo vjeru riječi Bož-
joj, a ne bilo kakvom ljudskom pričanju ili bajci. Sto-
ga vjera u Boga pretpostavlja ispit vjerodostojnosti 
vjerničkoga svjedočenja. To znači, ako netko tvrdi, 
da mu je Bog govorio, tada mora vjerodostojnost 
toga čovjeka biti ispitana, inače bismo bili lakovjer-
ni, 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 pre-
ko vjerodostojnih svjedoka. Da, u utjelovljenju svo-
ga Sina on nam se približio i u znakovima i čudesi-
ma svoga Sina Isusa Krista pokazao se kao posla-
ni posrednik spasenja i otkupitelj. 

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

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

U drugom čitanju upućena je opomena apo-
stola 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 ljuba-

vi, jer ti unutarnji stavovi će zajedno s 
nadom biti nazvani božanske krepos-
ti. 

Bog djeluje po svojoj milosti na 
našu vjeru, ali je potrebna i naša slo-
bodna privola, naš pristanak. Vjera je 
dragocjenija od zlata; ona otvara vra-
ta nebeskog kraljevstva. 

I u Evanđelju apostoli mole 
Gospodina: “Umnoži nam vjeru!” Isu-
sov odgovor bi nas trebao ohrabriti: 
“Da imate vjere koliko je zrno goruši-
čino, rekli biste ovom dudu: Iščupaj se 
s korijenom i presadi se u more! I on 
bi vas poslušao.” Stvara li vjera ne-
moguće? Upravo nam to Isus želi ka-
zati. I jer mi s pravom imamo osjećaj, 
da je nemoguće stvoriti, imamo dojam 
da nam je vjera još slaba. Da, ne os-
jećam se tako jak, da bih i brda prem-
ještao ili stabla u more presadio. Ipak 
nam je povjerena Isusova poslovična 
riječ: vjera može i brda premještati. 

Kako ona to čini? Što je istin-
sko vjerovanje? Baš to: da ja ne gra-
dim na svojoj snazi, i da ne gledam 
samo na svoje sposobnosti. Jasno je: 
ja neću nikada brda premještati. Vje-
rovati Bogu znači: ja vjerujem Tebi, 
da ti to možeš! Nedavno je kod snaž-
nog 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 vjero-
vati i da dajemo radosno svjedočan-
stvo nade koja nas ispunja, da i drugi 
ljudi nađu vjeru u Isusa Krista, Otkupi-
telja! 

Fra Jozo Župić 
https://www.franjevci-split.hr/27-nedjelja-kroz-godinu-3/ 

 
 
 

 Crkva slavi 
spomendan sv. Franje Asiškog, 
siromašnog sveca iz 13. st., koji je 
jasno prepoznao besmislenost na-
gomilavanja materijalnih dobara i 
bogatstvo siromašnog življenja u 
slavi Kristove milosti. Utemeljio je 
franjevce i svojom jednostavnošću 
i poniznošću ostao trajno nadah-
nuće generacijama do današnjeg 
dana. 

https://www.vjeraidjela.com/tag/sv-franjo-asiski/ 

https://www.franjevci-split.hr/27-nedjelja-kroz-godinu-3/
https://www.vjeraidjela.com/tag/sv-franjo-asiski/

