
Svetkovina Krista Kralja svega stvorenja
23. studenoga 2014.

Prvo čitanje: Ez 34,11-12.15-17  
Psalam: 23,1-3.5-6 
Drugo čitanje: 1 Kor 15,20-26.28
Evanđelje: Mt 25,31-46

Ured za pastoral duhovnih zvanja
Dravska 3, Sračinec

sinisa.dudasek@inet.hr ; tel: 042/711-344
Predstojnik: vlč. Siniša Dudašek

Crkva je od Boga pozvana i stoji u svijetu kao zajednica pozvanih, ona je oruđe Božjega 
glasa, a iz toga proizlazi da i sama treba pozivati i to preko: propovijedanja Evanđelja, 

slavljenjem euharistije i drugih sakramenata, molitvom i služenjem u ljubavi. Takva živa 
crkva rađa život, a osobito nova duhovna zvanja.

Uzimajući Kristove riječi iz Evanđelja…“molite gospodara žetve da pošalje radnika u 
žetvu svoju…“ Mt 9,37, one nam stoje kao zapovijed, kao osnova za pastoral zvanja. 

Molitva u ime Gospodina Isusa istodobno je i molitva Duhu Svetome i ona biva od Boga 
uslišana jer je ona izraz temeljne potrebe crkve a to su nova zvanja. Pastoral zvanja je 
jedno od temeljnih djelovanja Crkve koje prožima cijelo njeno pastoralno djelovanje.

Ugleda ubogu udovicu 
kako baca dva novčića u hramsku riznicu.

Neće se ostaviti ni kamena na kamenu.

Svi će vas zamrziti zbog imena mojega, 
ali ni vlas vam s glave neće propasti.

Jeruzalem će gaziti pogani 
sve dok se ne navrše vremena poganâ.

Kad vidite da to biva, znajte: 
približilo se Kraljevstvo Božje!

Budni budite 
da uzmognete umaći svemu što se ima zbiti.

1. NEDJELJA DOŠAŠĆA

Iz 63,16b-17b;64,2b–7      Ps 80,2ac.3b.15-16.18–19   
1 Kor1,3–9               Mk 13,33-37

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti.
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24. studenoga 2014.
Lk 21, 1 - 4

Andrija, Krizogon, Krševan

25. studenoga 2014.
Lk 21, 5 - 11

Katarina, Katica; Mojsije

26. studenoga 2014.
Lk 21, 12 - 19

Delfina, Leonardo, Dubravko

27. studenoga 2014.
Lk 21, 20 - 28

Maksim, Severin, Velimir

28. studenoga 2014.
Lk 21, 29 - 33

Katarina L., Jakov Markijski

29. studenoga 2014.
Lk 21, 34 - 36

Saturnin, Svjetlana, Vlasta

30. studenoga 2014.

Andrija apostol, Andreja
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Tri cilja Godine posvećenog života

Prvi je "sa zahvalnošću se spomenuti nedavne prošlosti", počevši od Drugoga 
vatikanskog sabora i, osobito pedesete obljetnice koncilskoga dekreta Perfectae caritatis o 
obnovi posvećenog života.

Drugi je cilj "s nadom prigrliti budućnost", sa sviješću da kriza kroz koju prolazi 
društvo i sama Crkva dotiče u punini i posvećeni život. Pročelnik Kongregacije za 
ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života kardinal Joao Braz de Aviz ističe 
da se ta kriza ne smije shvatiti "kao predsoblje smrti, nego kao kairos, prava prigoda za 
duboki rast, a s time i za nadu potaknutu sigurnošću da posvećeni život nikada neće moći 
nestati iz Crkve, jer ga je želio sam Isus kao neizostavan dio svoje Crkve". 

Treći je cilj Godine posvećenog života "sa strašću živjeti sadašnjost", a to 
podrazumijeva zaljubljenost, istinsko prijateljstvo, duboko zajedništvo. To je upravo ono 
što "čini lijepim život tolikih muškaraca i žena koji zavjetuju evanđeoske savjete i iz 
bližega slijede Krista u tom životnom staležu".

Poštovane redovnice, redovnici i posvećeni laici,

papa Franjo odlučio je da se 2015. godina, u kojoj se obilježava 50. obljetnica 
objavljivanja dekreta Drugog vatikanskog koncila o prilagođenoj obnovi redovničkog 
života Perfectae caritatis, proglasi Godinom posvećenog života. Svečano otvorenje će biti 
u Prvoj nedjelji došašća, 30. studenoga 2014., a zatvorena na Svijećnicu, 2. veljače 2016. 
Tijekom Godine posvećenog života planirani su različiti događaji i susreti na razini opće 
Crkve. Vjerujemo da će Godina posvećenog života na različite načine, osobito svečanim 
početkom i završetkom, biti obilježena na razini mjesnih Crkava. Istovremeno Godinu 
posvećenog života želimo obilježiti na nekoliko načina i na nacionalnoj razini i tome vas, 
pozivajući vas na suradnju, rado obavještavamo:

1. Vijeće HBK za UPŽ i DAŽ i predsjedništvo HKVRPP-a su predložili, a HBK-a 
prihvatila na zajedničkoj sjednici s redovničkim poglavarima održanoj 2. lipnja 2014., da 
se Godina posvećenog života na nacionalnoj razini proslavi Nacionalnim susretom u 
nacionalnom svetištu Mariji Bistrici u subotu, 14. ožujka 2015., svih redovnika i redovnica 
i Bogu posvećenih laika, redovničkih pripravnika, biskupijskih povjerenika za posvećeni 
život, kao i laika povezanih s redovničkim zajednicama preko trećih redova.

2. Redovnice, redovnici i posvećeni laici će svojim svjedočanstvom aktivno 
sudjelovati u predprogramu Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji 
koji će se održati na Trsatu u nedjelju, 19. travnja 2015. godine.

3. Redovnički dani 2015. – koji se već nekoliko godina održavaju i u Zagrebu i 
Splitu – će progovoriti o ostvarenju ciljeva Godine posvećenog života.

S poštovanjem, u Kristu odani:

Mate Uzinić, dubrovački biskup,
predsjednik Vijeća HBK za UPŽ i DAŽ

  

Potrebno je napomenuti da se današnjom nedjeljom prvenstveno slavi 
završetak godišnjeg liturgijskog ciklusa Isusova života i djela za naše spasenje. 
Čovjek i svijet su u neprestanom razvoju. Vjerujemo da taj razvoj teži prema 
svojem potpunom ispunjenju, prema svojoj potpunoj istini, a to je ponovni 
dolazak Isusa Krista.

I današnje evanđelje nam govori tko živi Isusovu istinu i Isusov život, 
tko je Isusov, tko je kršćanin. Koji i kakav je život za kojeg možemo reći da je 
Isusove kvalitete i Isusova duha? Kako se događa ulazak u 'Božju istinu', kako 
se događa spasenje ljudskog roda? Prema evanđelistu Ivanu Božjim se postaje 
prepoznavanjem Boga u sebi i u svijetu. Tko ostaje vjeran Istini taj ostaje vjeran 
i Bogu. Isus je došao svjedočiti istinu života. Nešto konkretnije nam opisuju 
ostali evanđelisti pa tako vele da su na Isusovom putu oni koji žive njegovu 
istinu, koji međuljudske odnose uzdižu na odnos s Bogom. Time je čovjek 
uzvišen i spašen. Ovim Isusovim pozivom kršćansko vjerovanje izgleda 
jednostavno, ali kršćanska praksa pokazuje kako je vrlo zahtjevno 
nasljedovanje Isusa. 

Kristov je život završio na križu i takav završetak postavlja mnoga 
pitanja. Pitanja postavljaju i oni koji se dive osobi Isusa Krista, kao i oni koji 
nisu njegovi sljedbenici. Je li to njegov neuspjeh? Zar nepravda pobjeđuje 
pravednost u svijetu? Ljubio je čovjeka, a on ga je odveo na križ. Isus umire 
mirno bez proklinjanja, dapače, opravdava svoje neprijatelje i suce. Svakom 
zlu pristupao je s dobrotom. Nije došao svijet uništiti, nego spasiti. Isusov je 
vrhunac slave u milosrđu koje se pokazuje jače od mržnje i time započinje 
Isusovo kraljevstvo, kraljevstvo ljubavi i dobrote. S Isusom započinje 
umiranje mržnje i zla u svijetu. Isus je najbliži najmanjima i obespravljenima. 
Tamo gdje su gladni, žedni, napušteni, ostavljeni, bolesni, zatvoreni... tamo je 
proslavljeni Isus. Dakle, Isus je s onima iz Blaženstava. 

Objavljen nam je kriterij po kojem će nas suditi Krist Kralj. Matejevo 
evanđelje nas jasno poziva i potiče na vršenje tjelesnih i duhovnih djela 
milosrđa, na savjesniju spremnost služenja nevoljnicima. Ne smijemo, uz 
Kristovu euharistijsku prisutnost, zaboraviti i na Kristovu prisutnost u 
svakom čovjeku, potrebnom naše ljubavi i pažnje svaki dan. Nužno je usvojiti 
Isusov stav, Isusovu ljubav. Ljubav nizašto, pomoć bez zahvale, stjecanje sreće 
usrećujući drugoga. Da bismo tako mogli živjeti trebamo se odreći sâmoga 
sebe – dati prednost svojim bližnjima, a iz iskustva znamo da to često puta zna 
biti jako teško.

  GODINA POSVEĆENOG ŽIVOTA   KRALJEVSTVO BOŽJE - ZA SVAKOG ČOVJEKA


