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Nemojmo odustati od zazivanja Boga čak i kad nas 

ljudi oko nas ušutkuju i ne dopuštaju nam da 
pokažemo svoju vjeru i pouzdanje u onoga koji nas 

jedini može spasiti.

Bog ne pravi razlike među ljudima i ne nosi se 
našim shvaćanjima i našim etiketiranjima. Svatko 

tko je otvoren Bogu čuje njegov poziv i želju za 
susretom.

Darovi koje nam je Bog dao nama su povjereni da s 
njima učinimo svijet boljim. Pomažući drugima 

ispunjavamo svoj smisao i zaslužujemo vječnost u 
milosti Božjoj.

Krist se ne zaustavlja samo na riječima, nego svoju 
ljubav pokazuje i djelima. Riječi bez dijela zvuče kao 
ruganje, a vjera djelima potvrđena je svjedočanska i 

poticajna.

Nedjelja Krista Kralja
2 Sam 5,1-3    Kol 1,12-20

Lk 23,35-43

SVETI NIKOLA TAVELIĆ

Rođen je oko 1340. godine u Šibeniku 
u bogatoj plemićkoj obitelji. 

Oduševivši se životom i djelovanjem 
sv. Franje ušao je u franjevački red.

Dvanaest godina proveo je u Bosni 
koju je tada razdirala dualistička 

hereza. Poticao je katolike na 
ustrajnost u vjeri, a bogumile je 

pozivao na obraćenje.

Potom odlazi u Palestinu koja je tada 
bila okupirana. Neumorno 

propovijeda Evanđelje.

11. studenoga 1391. godine, u 
pokušaju naviještanja Radosne vijesti 

jeruzalemskom kadiji, zajedno s 
trojicom drugova biva uhvaćen i, 

podvrgnut mučenju, prisiljavan da 
prijeđe na Islam. 

Nakon tri dana mučenja ubijeni su i 
spaljeni.

Prije četrdeset godina, 21. lipnja 1970, 
papa Pavao VI. proglasio je Nikolu 

Tavelića svetim te je tako postao prvi 
službeno proglašeni svetac.
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Isus plače. Isus se ne boji pokazati emocije. Isus se 
ne pretvara, nego živi ono što osjeća. I nama daje 
primjer kako trebamo prepoznavati i prihvaćati 

svoje osjećaje.

Prvo čitanje: 
Mal 3,19-20a

Drugo čitanje: 
2 Sol 3,7-12

Evanđelje: 

Lk 21,5-19

Kraljevstvo Božje je odnos ljubavi, a ne sustav u 
kojemu se posjeduje ili biva isprd ili iznad drugoga. 

Crkva, koja je početak Kraljevstva Božjega, treba 
također na takav način postojati i živjeti.

33. nedjelja kroz godinu33. nedjelja kroz godinu

15. XI. 2010.

Lk 18,35-43

Albert, Leopold

16. XI. 2010.

Lk 19,1-10

Margareta, Gertruda
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Lk 19,11-28

Elizabeta, Hugo 

18. XI. 2010.

Lk 19,41-44

Salomeja, Maksim
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Lk 19,45-48

Matilda, Janja

20. XI. 2010.

Lk 20,27-40

Srećko, Edmund

21. XI. 2010.

Gospa od zdravlja



Željela je novac škole sud granice samostalnostDanas, na Dan sjećanja na Vukovar, valja 
Te hrvatsku vojsku i redarstvonam se sa zahvalnošću prisjetiti ljudi koji su 
Ali nije mogla to imatiuložili svoje živote da bismo imali slobodu i 

mir. No, njihova žrtva je ujedno i poticaj, 
Još i danas zatreperi srce  kad se sjetim budući da sloboda, mir, demokracija, 

zanosa i voljeneovisnost, suverenitet i sve ono što je naš 
Da se smijeni ono staro i odbaci naraštaj doživio i dočekao, nisu trajne i 

komunizamnedokidive kategorije, nego živa stvarnost 
Da se krene dalje od početkakoju treba čuvati i razvijati.
Okreću se volovi kaputi a rat dođe rastjera i Premda će danas mnogi govoriti o ratu, 

spalibitkama i veličanstvenim pobjedama, nama 
Životima časnih ljudi što se digli branit kršćanima nije svojstveno govoriti pozitivno 

svojeo  r a t u  p a  m a k a r  o n  b i o ,  p o p u t  
Hrvatska je dosanjala snoveDomovinskoga rata, opravdani i obrambeni 

rat. Rat je uvijek zlo. I rat za sobom uvijek 
Dobila je Sabor Vladu grb zastavu himnu imeostavlja ruševine.
Te hrvatski jezik i kulturuMi se kršćani radije sa zahvalnošću 
Dobila je novac škole sud granice samostalnostprisjećamo časnih ljudi koji su bili spremni 
Te hrvatsku vojsku i redarstvožrtvovati sebe i svoje živote za drugoga. I iz 
Svega bilo al ništa u reduperspektive njihove žrtve, rodoljublja i 

domoljublja, nastojimo promisliti sadašnjost 
Propalo je nije prošlo puno pokradoše i usmjeriti se prema budućnosti.

zemlju kojekakviRazmišljajući tako, sjetio sam se 
Profiteri mafijaši provizije mito veze popijevke koju sam jednom čuo. 
Rastočiše Hrvatsku iznutra
Otpušteni radnici bez plaće gladni starci Znate l priču o Hrvatskoj zemlji 

zapuštena djecai o njenom ispaćenom puku
Il se prosi il se krade dostojanstva osta maloČak i oni koji znaju 
Hrvatska je na rub dovedenatek površno prošlost njenu

Kažu da je zaslužila bolje
Uzalud joj  Sabor Vlada grb zastava himna ime
Uzalud joj jezik i kulturaJoš od smrti posljednjih vladara Hrvati su 
Uzalud joj novac škole sud granice samostalnostrobovi il sluge
Uzalud joj vojska i redarstvoDušmani ih okradali saveznici potkradali
Ako nema poštenja i pravde

Na raskrižju ratova i svijeta
Ako nema poštenja i pravde

Boreći se uvijek za drugoga Hrvatska je 
dala vrsne ljude

Znate l priču o Hrvatskoj zemlji 
Kroz njihove misli riječi glazbu slike knjige i o njenom ispaćenom puku
djela Čak i oni koji znaju 
Hrvatska je sanjala o sreći tek površno prošlost našu

Kažu da smo zaslužili bolje
Željela je Sabor Vladu grb zastavu himnu ime
Te hrvatski jezik i kulturu

  

PRIČA O HRVATSKOJ ZEMLJI
  

Mnogi vele da se opuste kad uđu u mističnu polutamu crkava i na trenutak 
pobjegnu od svakodnevnice. Kako u vjeri i crkvenim slavljima pronalaze utočište 
u nevolji. Kako ih razgali bogatstvo obreda i običaja najvećih crkvenih blagdana. 
Dok slušam takve riječi, čini mi se kako se gubi iz vida osnovna ideja kršćanstva, 
osnovna poruka Bogočovjeka Isusa. Mir koji nam Krist daje nije utjeha, utočište, 
spokoj ili bezbrižnost.

Odužilo bi se kad bismo navodili sva biblijska mjesta u kojima se vidi da Isusu 
nije stalo do vlastitoga spokoja i ugodnog osjećaja opuštenosti, nego do dobrobiti 
svakoga čovjeka. Ali spomenimo tek da je onaj u kojega vjerujemo umro razapet na 
križu. To nije ugodan osjećaj niti romantično iskustvo. Isusovi učenici su, zbog 
naviještanja Isusova Evanđelja o Bogu Ocu, završili svoje živote mučeničkom 
smrću. Prva Crkva je imala u sebi snage vjeru doživjeti kao radikalnu promjenu 
života i kao prihvaćanje avanture življenja dobrote prema svima, pa čak i prema 
neprijateljima. Kroz čitavu kršćansku povijest nalazimo svijetle osobe tolikih 
muškaraca i žena koji su znali da biti kršćanin znači založiti svoj život za drugoga. 

Zadaća je, nas kršćana dvadeset prvog stoljeća, neprestano se vraćati na izvore 
kršćanstva i nadahnjivati se na primjeru svjedoka vjere. Nakon toga ćemo moći 
jasnije prihvatiti svoje kršćanstvo kao snagu Duha Svetoga koji nas nezadrživo 
goni da, poput Isusa, prođemo zemljom čineći dobro, a ne da se prepuštamo ugodnom 
ozračju milozvučnosti orgulja, miomirisu tamjana i zanosnim umjetničkim 
ostvarenjima.

Kršćanska radost i kršćanski mir ne znači bijeg od stvarnosti u dobro zaštićenu 
oazu svijeta izgrađenog po mom ukusu. Kršćanstvo je djelotvorna ljubav, 
okrepljujuća vjera neupitna nada. Naša je domovina u Nebesima, a naš je zadatak 
sebi i drugima omogućiti da sudjelujemo u spasenju koje nam je Isus Krist pribavio 
svojom smrću na križu. Pritom se ne treba obazirati na prolazno, nego valja čeznuti 
za neprolaznim dobrima. I nemojmo se zavaravati da ćemo življenjem kršćanskog 
opredjeljenja ljudima biti odveć simpatični.

Isus jasno upućuje na propadljivost onoga što Hram predstavlja sa svojim 
divnim kamenjem i zavjetnim darovima. S druge strane jamči trajnu prisutnost 
Duha Svetoga koji se daje onima koji su postojani usprkos svim mukama i koji mu 
se s povjerenjem predaju.

Isus jasno upućuje da pristajanje na kršćanstvo znači prihvaćanje progona pa 
čak i smrti. Dok s jedne strane patimo jer se u Hrvatskoj, pogotovo u medijima, 
Katolička Crkva sustavno progoni, kleveće i omalovažava, s druge strane možemo 
biti Bogu zahvalni što je to znak da smo svjedoci koje se želi ušutkati i maknuti.

Znamo da nam je živjeti nasljedujući Krista. I da je Krist naš mir. Da nam on daje 
sigurnost kojom možemo ustrajati u činjenju dobra i ljubavi prema svakom 
čovjeku bez obzira na neprilike u kojima živimo.

  

KRIST JE MIR NAŠ
Razmišljanje uz biblijska čitanja


