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VAŽNA OBAVIJEST!

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Nacionalnog katehetskog ureda 
Hrvatske biskupske konferencije upisuje petu generaciju odgojiteljica/odgojitelja u Teološko-
katehetsko doškolovanje za vjerski odgoj djece predškolske dobi.

Program doškolovanja za provođenje vjerskog odgoja u predškolskim ustanovama 
organizira se na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tijekom tekuće 
akademske godine 2014./15. Predavanja se održavaju subotom, jednom i dvaput mjesečno, 
u prijepodnevnom i poslijepodnevnom terminu (od 9.00 do 17.30 sati). Predavanja počinju 
22. studenoga 2014. godine u prostorima KBF-a, Vlaška 38. Raspored predavanja 
pravovremeno će biti objavljen od strane fakulteta. Za više informacija upitati kod svojeg 
župnika. Prijave s potrebnom dokumentacijom u Katehetskom uredu do 10. studenoga 2014. 
godine.

3. studenoga 2014.
Lk 14,12-14

Martin iz Porresa, Silvija, Tvrtko

4. studenoga 2014.
Lk 14,15-24

Karlo, Karolina, Dragutin, Drago

5. studenoga 2014.
Lk 14,25-33

Emerik, Mirko, Zaharija

6. studenoga 2014.
Lk 15,1-10

Melanija, Leonard, Vedran

7. studenoga 2014.
Lk 16,1-8

Lazar, Engelbert, Anđelko

8. studenoga 2014.
Lk 16,9-15

Bl. Gracije Kotorski, Bogoljuba

9. studenoga 2014.

Vitomir, Vito, Gabrijel
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Ne pozivaj na gozbu svoje prijatelje, 
nego siromahe i sakate.

Iziđi na putove i pozovi prosjake, slijepe
 i hrome da mi se napuni kuća…

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, 
ne može biti moj učenik.

Na nebu će biti radost 
zbog jednog obraćena grešnika.

Sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji 
prema svojima od sinova svjetlosti.

Ako ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, 
tko li će vam istinsko povjeriti?

POSVETA LATERANSKE BAZILIKE - BLAGDAN
32. NEDJELJA KROZ GODINU

Ez 47,1-2.8-9.12    Ps 46,2-3.5-6.8-9   1Kor 3,9c-11.16-17 
Iv 2,13-22

Govorio je o hramu svoga tijela.
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Na svetkovinu Svi sveti Crkva slavi one koji su službeno proglašeni 
svecima i one koji nisu kanonizirani. Uz ovu svetkovinu, ne izdvajajući 
nijednoga sveca, možemo i trebamo razmišljati o svetosti kao takvoj. Naime, 
svi smo mi kao kršćani pozvani na svetost. Tako u Svetom pismu čitamo: 
„Sveti budite! Jer sam svet ja, Jahve, Bog vaš", (Lev 19,1). A Gospodin Isus 
Krist kaže: „Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!" (Mt 
5,48). Dakle, poziv na svet život nešto je što je neraskidivo povezano s našim 
kršćanskim identitetom. Cilj našega života nije da nas jednoga dana Crkva 
službeno proglasi svetima, nego da nastojimo sveto živjeti. Budući da poziv 
na svetost dolazi od samoga Gospodina, moramo ga ozbiljno shvatiti i truditi 
se svim silama odgovoriti na nj. Možemo se s pravom upitati tko to može 
postići. Kako danas biti svet? Odgovor je jednostavan: Bog sve ljude tijekom 
povijesti poziva na svet život. Ne trebamo raditi ništa spektakularno, ne 
trebamo činiti čudesa, nego u jednostavnosti i skrovitosti izvršavati 
Gospodinove zapovijedi. Drugi vatikanski sabor naglasio je da su svi u Crkvi 
pozvani na svetost, prema svojim darovima i službama-u skladu sa svojim 
životnim prilikama, dužnostima i okolnostima (usp. LG 39-41).

U našem je narodu običaj da kao kršćani o svetkovini Svih Svetih, a 
posebno na Dušni dan, obilazimo grobove naših dragih pokojnih. Tada ih se 
na poseban način sjećamo, molimo za njih Boga da im bude milostiv i da ih 
primi u svoje zajedništvo. Razmišljajući o našim pokojnima potrebno je sjetiti 
se da ćemo i mi jednoga dana umrijeti. Ne znamo ni dana ni časa, ali znamo 
da nam je jednom stati pred lice Božje. Nemojmo se zavaravati kako imamo 
još vremena da budemo bolji ili kako imamo vremena da odgovorimo na 
Gospodinov poziv da živimo svetim životom. Sveto nas pismo uči da je 
čovjekov život prolazan, „kao trava što se zeleni, jutrom cvate i sva se zeleni, 
a uvečer već se suši i vene" (Ps 90,5-6). Ukoliko želimo „stvari" poredati po 
važnosti, onda je Gospodinova zapovijed i poziv na svet život u kršćanskom 
životu uvijek na prvom mjestu. 

Kad se trudimo sveto živjeti, onda će sve drugo doći na svoje mjesto. 
Sveto živjeti ne znači stalno se moliti Bogu, nego dopustiti Bogu da stalno 
bude prisutan u mom životu, u mojim odlukama, u mojem djelovanju i onda 
kad mi se čini da me nitko ne vidi, Bog je tu i sve vidi. Neka nam svetkovina 
Svih svetih bude poticaj da se i mi odlučimo sveto živjeti. Ta nam svetkovina, 
zapravo, želi posvjedočiti da je i danas moguće biti svet, samo je potrebno 
odvažiti se i odgovoriti pozitivno na Gospodinovu zapovijed.

    

Liturgijska čitanja ove nedjelje možemo svesti na zajednički nazivnik: 
vjera u vječni život, vjera u susret s Bogom s onu stranu ovoga života.

U prvom čitanju starozavjetni se pobožnik Job osjeća ostavljenim i 
neshvaćenim i od svojih najmilijih. No, unatoč tome svemu, Jobova je vjera 
nepokolebljiva, on ne dopušta da se za patnju, nevolju i muku uvijek osuđuje 
čovjek, nego to ostavlja Božjoj tajni. Istodobno ispovijeda neustrašivu vjeru u 
Boga izbavitelja, Boga kojega će gledati kad završi ovozemaljski život.

U drugom čitanju Pavao se obraća rimskim kršćanima, sa sigurnošću 
Isusove otkupiteljske smrti za sve ljude, i to ljude grešnike. To je nada koja ne 
razočarava. Pavao svjedoči da kršćaninov život koji se oblikuje prema 
Isusovom životu ne može propasti, da nas Isusova smrt izmiruje s Bogom o 
kojemu uvijek mislimo da nam želi loše i da će nas upropastiti. Slijediti Isusa 
znači imati nadu da ćemo biti u Božjoj blizini i nakon zemaljskom života, u 
kojemu uza svu grešnost, slabost i krhkost trebamo napredovati u dobru.

U odlomku Ivanova evanđelja, govori se o Isusovom obećanju svojim 
učenicima da nitko tko vjeruje u njega neće propasti nego će uskrsnuti u 
posljednji dan. Vjerovati u tom kontekstu ne znači samo riječima pristajati uz 
Isusa, nego i djelima ljubavi i milosrđa prema bližnjima to pokazivati iz dana u 
dan. Nitko neće biti izgubljen. Ako bismo živjeli iz sigurnosti ove vjere, onda 
bismo mnogo radosnije živjeli na ovoj zemlji. Ne bi bilo među nama toliko 
muke, nevolje, strahova, nervoze, ljubomore, smicalica, konkurencije i 
takmičenja. Ako bismo živjeli s pouzdanjem da nijedan naš čin, nijedno naše 
dobro djelo nije izgubljeno, premda nije možda viđeno, mi bismo bili blaženiji i 
sretniji ljudi.

U mjesecu studenom se na poseban način spominjemo i svojih pokojnih. 
Sve su smrti i odsutnosti naših pokojnih na neki način propovijedi za nas žive. 
Vjera u Isusa Krista od nas traži da se ne zadržavamo na grobovima, uz smrt, 
nego da odvažno krenemo u svakodnevno darivanje drugima. Nemamo 
vremena odgađati opredjeljenje za Isusa jer tako smo samo na gubitku budući 
smo propustili učiniti mnogo dobra. Moramo se izvući iz očaja i smrtne tame, ne 
smijemo se povoditi i pristajati na ponude raznovrsnih plašitelja smrtnim 
strahom koji unose depresiju i prazninu. Vjera nas uči da molimo za druge, ali 
da ne pomišljamo kako mi „izvlačimo“ iz čistilišta duše i spašavamo ih, nego da 
u vjeri ostavimo Bogu konačni sud te da sa sigurnošću, nepokolebljivo, živimo 
plemenit život ovdje na zemlji. Isus nam je objavio da kod našega Oca ima 
mnogo stanova i On ne želi da itko bude izgubljen. Smrt, bolest, nevolja, gubici, 
nisu posljednja riječ, nego dio života. Zato valja širiti život i radovati se životu.

    NA SVETOST POZVANI     VJERA U ŽIVOT


