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Nato mu Isus reče: " Sve je moguće onomu koji 
vjeruje!" Dječakov otac brže povika: "Vjerujem! 

Pomozi mojoj nevjeri!" (Mk 9,23-24)

I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti 
podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život 
vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina 

Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego 
da ima život vječni. (Iv 3,14-16)

VAŽNA OBAVIJEST

Sljedeću nedjelju je spomendan sv. Martina 
biskupa. Mnogi će oko toga dana pribjeći 

bogohulnom običaju u kojemu se izruguju 
kršćanske svetinje.

Katekizam Katoličke Crkve u br. 2120 piše: 
Svetogrđe jest obeščašćivanje sakramenata i drugih 

bogoslužnih čina, kao i osoba, predmeta i mjesta 
Bogu posvećenih, ili nedostojno postupanje s tim 

stvarima i činima. Svetogrđe je težak grijeh.

Oni koji su kršćani znaju što im je činiti. Ili, bolje je 
reći, znaju što im je ne činiti.
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Lk 14,12-14

Emerik, Mirko
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Lk 14,15-24

Leonard, Vedran
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Lk 14,25-33

Anđelko, Lazar
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Lk 15,1-10

Gracija Kotorski

9. XI. 2012.

Iv 2,13-22

Posveta Lat. bazilike

10. XI. 2012.

Lk 16,9-15

Leon, Lav

11. XI. 2012.

Martin, Davorin

Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje 
svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će 

se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. (Mk 16,15-16)

Prvo čitanje: Pnz 6,2-6
Drugo čitanje: Heb 7,23-28
Evanđelje: Mk 12,28b-34

Prva je: Ljubi Gospodina, Boga svojega! 
Druga je: Ljubi svoga bližnjega 

kao sebe samoga!



BISKUP ANTUN MAHNIĆ

Rođen je 14. rujna 1850. u selu okupljanje i odgajanje mladeži. Šalje 
Kobdilju, župa Štanjel u Sloveniji, u  1902. svećenka I. Butkovića u Beč s 
obitelji hrvatskog podrijetla. Kao nakanom da organizira naše 
trinaestogodišnjak stupio je u goričko katoličke studente te osniva prvo 
sjemenište. Teološki studij završio je hrvatsko katoličko akademsko 
u Beču, za svećenika je zaređen 1874., društvo za hrvatske studente. 
a teologiju je doktorirao 1881. godine. Godine 1903. pokreće reviju Hrvatska 
U Gorici je predavao na teologiji i straža za kršćansku prosvjetu, a 1905. 
vršio razne službe punih dvadeset studentsko glasilo Luč. U Zagrebu je 
godina. Objavljivao je članke i studije 1906. bilo osnovano Hrvatsko 
u raznim časopisima, a 1888. počeo je katoličko akademsko društvo 
izdavati časopis Rimski katolik, kome Domagoj, a 1909. nastao je Hrvatski 
je sam bio urednik, izdavač i vlasnik. katolički đački savez. Godine 1908. 
Mahnić je čitateljima nastojao osniva Pijevo društvo čiji je list bilo 
dozvati u svijest kako liberalne ideje, Jutro. S vremenom su se razne grupe 
koje prodiru kroz književnost, katoličkih intelektualaca okupile oko 
filozofiju i tisak, opasno ugrožavaju toga tjednika i ujedinile u jedinstven 
katolicizam i dotadašnju kršćansku pokret – Hrvatski katolički pokret.
kulturu naroda, zbog čega su ga 
liberalni protivnici prozivali. Životni cilj biskupa Mahnića bio je 

širenje i obrana katoličke vjere i 
Pothvati za širenje i obranu njezinih moralnih načela u javnosti i 

katoličke vjere društvu koje je bilo prožeto rastućim 
liberalizmom i sekularizacijom. Godine 1896.  postaje krčkim 
Nakon Prvoga svjetskog rata na biskupom. Kao dobar organizator i 
prevaru je odveden u Italiju u pastoralni djelatnik odmah započinje 
zarobljeništvo odakle je oslobođen na s osnivanjem vjerskih društava te s 
izravnu intervenciju pape Benedikta aktivnostima vezanim uz katoličko 
XV. Teško bolestan umro je na glasu izdavaštvo – osniva u Krku tiskaru 
svetosti 14. prosinca 1920. u Zagrebu. Kurykta, pokreće biskupijski službeni 
Godine 2002. njegovi zemni ostaci list Acta curiae Episcopalis Veglensis, 
preneseni su u krčku katedralu, dvotjedni gospodarsko - poučni list 
odakle je ove godine pokrenut Pučki  pri jate l j ,  l ist  hrvatsko-
biskupijski postupak za njegovo slovenskih svećenika klanjalaca 
proglašenje blaženim.    Sanctissima Eucharistia. Mahnićev 

najvažniji angažman uvijek je bilo 

Pismoznanac iz današnjeg evanđeoskog odlomka smatra potrebnim 
provjeriti Isusovo znanje i njegovu kompetenciju. Smatra potrebnim 
usporediti ono što Isus govori s onim što on zna.

Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga
Isusu se može pristupiti i pitati ga na dva načina. Jedan način je onaj koji je 

izabrao današnji pismoznanac. Ispituje Isusa o stvarima koje su mu poznate. 
Oholo se postavlja iznad Isusa i ispituje ga.

Drugi način je ponizno i iskreno traženje koje želi napredovati u spoznaji 
umom i srcem. Takav način pita zato da čovjek nauči i postane bolji, a ne da 
prosuđuje sugovornika.

Zato je prva stvar koju možemo naučiti od pismoznanca iz ovog 
evanđeoskog odlomka način na koji ćemo pristupiti Isusu i postaviti mu 
pitanja.

Nisi daleko od kraljevstva Božjega
Postoji nešto što nas dovodi blizu Kraljevstvu Božjem i nešto što nas u nj 

uvodi. Potrebno je učiti o svojoj vjeri. Potrebno je intelektualno shvaćati sve 
više istine vjere i duh vjere. Istodobno je potrebno, milošću Duha Svetoga, 
postajati svakodnevno sve otvoreniji za temeljno životno opredjeljenje za 
Boga Isusa Krista.

No, samo znanje i deklarativno opredjeljenje nisu dovoljni. Potrebno je 
živjeti ljubav. Ako kršćanstvo nije konkretno, onda ga nema. Ako ljubav nije 
djelotvorna, onda je nema.

Ljubav
Vjera, zapisuje sv. Pavao u poslanici Galaćanima, treba biti ljubavlju 

djelotvorna. Zato će Godina vjere biti plodonosna ako se pretvori u 
svakodnevni život ljubavi.

Ljubav je najvažnija u kršćanstvu. Jer je jedina neprolazna. Jedina zauvijek 
traje. Kršćanska ljubav, kao što je posvjedočio Papa Benedikt XVI. za vrijeme 
svog boravka u Hrvatskoj, nije površni sentiment koji obuzima čovjeka i čini 
da mu bude ugodnije, romantičnije i ljepše, nego je ozbiljno i djelotvorno 
opredjeljenje za Boga, sebe, drugu osobu i svijet u kojemu živimo.

Stoga je potrebno ispitivati savjest u ovoj Godini vjere pitajući se koliko je 
naša vjera prepoznatljiva po djelima ljubavi.
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