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Ovih smo dana izloženi žestokoj paljbi ujedinjenih snaga 
odreda za preodgoj hrvatskih birača, koji bez ikakvih 
argumenata uporno urlaju iz preglasnih zvučnika 
jednoumlja, da je referendum diskriminatoran i krši ljudska 
prava. To je očita laž, jer je referendumsko pitanje usklađeno 
i sa Zakonom o diskriminaciji RH i Ustavom RH, s obje 
međunarodne deklaracije i konvencije o ljudskim pravima.
I što sad mi, obični ljudi, možemo učiniti suočeni s ovakvim 
nasiljem, nepravdom i nepoštivanjem temeljnih načela 
demokracije  – i to baš od onih koji bi ta načela trebali štititi – 
predstavnika vlasti u Hrvatskoj? Što možemo učiniti suočeni 
s napadima provladinih udruga koje bi trebale braniti 
ljudska i građanska prava? Što možemo učiniti suočeni s 
pristranošću i propagandom velikog dijela medija koji bi 
trebali objektivno izvješćivati kako bi birači mogli donijeti 
informiranu, a ne od vlasti programiranu odluku?
Nama ostaje da, baš kao i toliko puta u proteklih pet mjeseci, 
izdržimo silu napada koja se na nas obrušila i nastavimo 
zajedno hodati u istom smjeru – prema prvom referendumu 
koji su zatražili i omogućili građani – referendumu koji će 
braku dati ustavnu zaštitu i spriječiti da brak, obitelj, a time i 
cijelo društvo, redefiniraju političari i njihovi sateliti koji 
misle da je njihov posao širiti ideologiju i preodgajati, a ne 
služiti građanima koji su ih doveli na vlast.

Jelena Gazivoda
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Zar se ne bojiš Boga 
ni ti koji si pod istom osudom?



SLUŽAVKE KRISTOVE   I   ZAJEDNICA LOYOLA

SLUŽAVKE KRISTOVE dopunja se u ispunjavanju Prvog 
Družbu sestara Služavke Kristove zavjeta, zavjeta raspoloživosti Kristu u 

osnovao je augsburški biskup dr. Josef Crkvi u svemu što može otvarati uvijek 
Stimpfle 1973. godine. nove mogućnosti zajedništva i svijet 

Kad je 1970. Družba sestara bolje povezati. Potaknute duhovnošću 
Sužavki Malog Isusa osjetila potrebu Ignacija Loyolskog nastoje živjeti sve 
za razdiobom na Pokrajine, dio sestara veću ljubav kako bi se „naviještanje 
koje su već duže vrijeme djelovale u Uskrsnuća moglo proširiti s čovjeka na 
Njemačkoj odlučile su i nadalje ostati čovjeka i da bismo postali jedan 
vjerne karizmi svoja osnivača, biskupa narod.“ 
J. Stadlera, ali pod drugim uvjetima i * * *
drugim imenom. Sestre su dobro MOLITVA ZA DUHOVNA 

ZVANJApoznavale biskupa mons. Stimpflea 
Ciklus predstavljanja redovničkih koji je bio jedan od najpoznatijih 

Družbi i Zajednica u Hrvatskoj završit biskupa ne samo u Njemačkoj, nego i u 
ćemo molitvom za duhovna zvanja:čitavom svijetu. Svi su kod njega 
     Gospodine Isuse, po tebi je stvoren nalazili riječi utjehe i ohrabrenja, bio je 
i posvećen svijet: molimo te, obnovi u poznat po karitativnom radu i 
cijeloj Crkvi vjeru i zanos svojih otvorenosti za potrebe Crkve u cijelom 
učenika. svijetu. Tako je prihvatio i sestre te se 

Pomozi nam da u današnjem očinski brinuo za njih. Ime „Služavke 
svijetu stvaramo plodno ozračje za Kristove“ izričito je želio biskup jer 
dijalog s tobom – vječnim Učiteljem sjedinjuje novost Družbe i kontinuitet s 
života i istinske sreće. Oslobodi nas karizmom nadbiskupa Stadlera.
površnosti i tvrdoće srca, da većom 

Kuća matica s vrhovnom upravom 
jasnoćom zasja ljubav i životno 

je u Njemačkoj, a djeluju u sedam 
predanje onih koje si posebnim 

filijala. 
pozivom izabrao za rast Crkve i 

U Hrvatskoj sestre djeluju u 
posvećenje svijeta. 

Zagrebu gdje rade u školi, bolnici i Blagoslovi mladiće i djevojke koji 
aktivne su u župskoj zajednici, te u u krilu naših obitelji i naših zajednica 
Slavonskom Brodu gdje rade na župi i iskreno i radosno prihvaćaju tvoj dar 
u školi.           svećeničkog i redovničkog poziva. 

                                                     Sve nas otvaraj poticajima svoga 
ZAJEDNICA LOYOLA Duha, da zajedništvom i bogatstvom 

Zajednicu Loyola utemeljio je u službi objavljujemo spasenje i 
Sloveniji  početkom 1991. god. vječnu ljubav dobrog nebeskog Oca. 
slovenski nadbiskup Alojzije Šuštar Amen. 
(1920.- 2007.). Redovnički život sestara 

  

GODINA VJERE
Razmišljanje uz biblijska čitanja  REDOVNIČKE DRUŽBE I ZAJEDNICE U HRVATSKOJ  (58-59)

Današnja nedjelja Krista, kralja svega stvorenoga, posljednja je nedjelja 
godine vjere što je papa Benedikt XVI. proglasio povodom pedesete obljetnice 
početka II. Vatikanskoga sabora.

Isuse, sjeti me se
Završetak godine vjere je prigoda da svatko od nas ispita svoju savjest kako 

bismo uvidjeli što smo učinili, a što smo propustili u milosnom vremenu što 
nam je bilo darovano. Na isti način smo pozvani i kao zajednica ispitati savjest. 
Dobre poticaje i dobru praksu smo pozvani nastaviti, a ono što nije bilo dobro 
odbaciti ili promijeniti.

Nema vjere bez obraćenja. Nema vjere bez promjene misli, srca i djelovanja.
Godina vjere će ostati upamćena kao godina u kojoj je snažno djelovao Duh 

Sveti. Ne samo na općecrkvenom planu, prvenstveno u odreknuću pape 
Benedikta XVI. i izboru pape Franje, nego i u jedva dočekanom buđenju 
hrvatskog katoličkog puka koji je tako glasno podigao glas za zaštitu osnovnih 
vrijednosti društva. Još nam, u tom smislu, predstoji sam odlazak na birališta 
sljedeće nedjelje i potvrda da smo i mi svjesni da je potrebno dati svoj doprinos 
zaštiti kršćanskih i općeljudskih vrijednosti.

Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao, a drugi ovoga prekoravaše
Godina vjere završava evanđeoskim odlomkom koji nam zorno pokazuje 

smisao i učinak vjere.
Svi se, poput dvojice zločinaca, nalazimo pred Isusom. Pred raspetim 

Nazarećaninom. Mi vjerujemo u Boga koji se predaje u smrt na križu. Mi 
vjerujemo u Boga koji križem pokazuje svoju ljubav prema nama. Ne 
razbacuje se ispraznim parolama, nego se žrtvuje za nas. Poslušan do smrti.

Pred tim i takvim Bogom možemo izabrati vjeru ili nevjeru. Vjera ima 
smisao u promjeni ponašanja. Poput zločinca koji se kaje i koji se obraća Isusu. 
Nevjera ne mijenja život. Nevjera samo stvara gorčinu, napade i poruge. Kako 
na Kalvariji u ono vrijeme, tako i u Hrvatskoj u ovo vrijeme.

Učinak vjere je spasenje što nam Bog dariva. Vječno spasenje. Bog nas ne 
želi osloboditi od zemaljskih muka, naše patnje i razapetosti, ali nam daje 
neporecivo obećanje da ćemo biti s njim u Raju ako budemo odvažni svjedoci 
svoga obraćenja i njegove ljubavi. Zato vjera daje spokoj unatoč svim 
protivljenjima. Kako na Kalvariji u ono vrijeme, tako i u Hrvatskoj u ovo 
vrijeme.


