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32. NEDJELJA KROZ GODINU - U GODINI „A“ 

Tebe žeđa  
duša moja, 
Gospodine, 
Bože moj! 

 

O Bože,  

ti si  

Bog moj: 

gorljivo  
tebe tražim; 

tebe žeđa  

duša moja,  

tebe želi  

tijelo moje, 

kao zemlja suha, 
žedna, 

bezvodna. 

 

U svetištu sam 

tebe motrio 

gledajuć ti moć  
i slavu. 

Ljubav je tvoja 

bolja od života, 

moje će te usne 

slaviti. 
 

»Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše 

svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše 

ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa 

sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u 

posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one 

zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ’Evo 

zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one 

djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše 

mudrima: ’Dajte nam od svoga ulja, gase nam se 

svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ’Nipošto! Ne bi doteklo 

nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ Dok 

one odoše kupiti, dođe zaručnik:koje bijahu pripravne, 

uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i 

ostale djevice pa stanu dozivati: ’Gospodine! Gospodine! 

Otvori nam!’ A on im odgovori: ’Zaista kažem vam, ne 

poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!« 

Mt 25,1-13 

Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa! 



 

 

 
ospodine, ti si svjetlo svijeta. a mi 

smo samo svjetlo od tvoga 

svjetla. Ti si sunce, a mi smo 

samo svjetiljke pripaljene na tvome 

svjetlu. Ti si u punini živio svoje poslanje, 

a nas zoveš da s upaljenim svjetiljkama 

znademo dočekati tvoj dolazak. Darovao 

si nam svjetlo da neprestano gori u 

našim srcima, da budemo i mi svjetlo 

ovoga svijeta.   

Deset je djevica bilo. Različito su se 

vladale. Umor života često nadvlada 

želju da neprestano bdijemo. Tijelo je 

slabo. I ne tražiš od nas nadljudske 

napore. Ali ono što tražiš, Isuse, to je 

posjedovanje svjetla i svega onog čime 

se to svjetlo hrani i uzdržava da se ne  

 

ugasi. Svjetlo vjere se može ugasiti 

sumnjom i ravnodušnošću. Svjetlo vjere 

može doći u pitanje ako se ne hrani 

molitvom i drugovanjem s tobom. Svjetlo 

vjere može doći u pitanje ako se ne vrše 

djela ljubavi jer je vjera bez djela mrtva. 

Upravo ljubav je ono do čega ti je najviše 

stalo. Neće se spasiti samo oni koji 

govore "Gospodine, Gospodine!" nego 

oni koji vrše tvoje riječi. Neće te znati 

dočekati s upaljenim svjetiljkama oni 

koji nisu znali budno i revno u životu 

otkrivati prostore za ostvarivanje 

djelotvorne ljubavi. Svaki je čovjek 

pozvan na ljubav, a ti si, Gospodine, 

svoje učenike pozvao na nasljedovanje 

G

BUDNI BUDITE JER NE ZNATE ČAS 



sebe u posvemašnjem predanju i ljubavi 

do kraja.   

 

Zoveš na život ljubavi. To je osnovni poziv 

tvojih učenika. Bez toga se ne može 

shvatiti hod za tobom. To je u isto 

vrijeme i duboko osobni poziv i izazov za 

svakoga. U tome ne može nitko 

nadomjestiti ili zamijeniti drugoga, 

budući da je svatko na svoj način i iz 

svojeg srca pozvan da ljubi.  

 

Poziv na ljubav ne može se ostvariti 

tuđom uslugom, po trećoj osobi koja bi 

mjesto mene ispunila ono na što sam ja 

osobno pozvan. To je osobni poziv, 

nenadomjestiv i nitko drugi ne može 

svojom ljubavlju ispuniti ono na što sam 

ja osobno pozvan i što se od mene u 

planu Božjem očekuje. To ulje ljubavi za 

nekoga je neotuđivo i neposudivo jer je 

tako osobno, jer je na to svatko pozvan, 

jer je to prilika svakog čovjeka da ostvari 

svoje poslanje na ovom svijetu.   

 

Darovao si nam svjetlo vjere, Isuse! 

Hvala ti!  Ljubio si nas do kraja, Isuse! 

Hvala ti! Pozvao si nas da budemo 

svjetlo ovome svijetu i da srcem i djelima 

ljubavi nosimo to svjetlo čitavog života. 

Nismo to uvijek  činili. Hvala ti što se 

vrata tvoje dvorane, vrata tvoga srca još 

nisu zatvorila. Još uvijek imamo vremena 

ići i nabaviti ulja. Molim te, Isuse, neka 

nikoga na ovom svijetu tvoj dolazak ne 

zateče bez kapi ulja u svjetiljkama srca.   

 

fra Zvjezdan 
 
 

 

 

Hagiografi smatraju 

svetoga Martina 

jednim od najvećih 

biskupa svih 

vremena. On je i prvi 

svetac koji nije bio 

mučenik, a ipak ima 

svoj liturgijski 

blagdan. On je 

jedan od onih ljudi o 

kojem su govorili čitavi naraštaji. 

Njegova gesta dobrotvornosti prema 

siromahu, što se smrzavao pred vratima 

grada Amiensa, davši mu polovicu svoga 

plašta, ispunjala je maštu mnogih, 

slikara i umjetnika također. Francuska 

ga štuje kao svoga prvotnoga zaštitnika, 

a u poljoprivrednim i vinogradarskim 

krajevima Francuske, Italije, pa i naših 

vinorodnih predjela »novo se vino pije na 

blagdan Svetoga Martina«. 

Kao biskup Martin se dao i na veliko 

djelo evangelizacije medu Galima, na 

dobrotvorne akcije, na smirivanje 

duhova unutar Crkve, na otpor protiv 

uplitanja građanske vlasti u cisto 

crkvene poslove. Uvijek je bio bliz onima 

siromašnima, uz one progonjene. Zbog 

toga su ga takozvani viši krugovi znali 

prezirati, izrugivati, smatrati ludim. Imao 

je protivnika i u redovima klera. I tako je 

27 godina biskupskoga života sv. 

Martina prošlo u suprotivštinama i 

progonstvima svake vrste. 

Sv. Martin, biskup 
 



Slavimo posljednje nedjelje crkvene godine. Sa svršetkom 
crkvene godine Crkva proživljava i svršetak vremena. Nalazimo 
se u posljednjem vremenskom razdoblju! Još malo i Gospodin 
dolazi! Ono što je čovjeku najpotrebnije to je  mudrost. To je 
poruka današnjeg prvog čitanja i  Evanđelja. Mudrost ne smijemo 
zamijeniti  sa znanjem, školskom spremom, inteligencijom, 
naobrazbom. Ona je prije svega umjetnost  življenja.  Mudar je 
onaj koji umije pravo živjeti! To je više nego imati, posjedovati, 
stjecati, uživati. Jer, mudrost prije svega gleda na konačnicu, na 
svršetak! Što koristi sve drugo, ako je svršetak loš, ako je 
svršetak propast?! 
Evanđelje nam otkriva u čemu je prava mudrost, umješnost 
života. Isus nas to uči slikom o deset djevica koje čekaju 
zaručnika da se vrati s mladenkom. Slika uzeta iz istočnjačkog 
života: budući da se ne zna točan dolazak zaručnika, treba trajno 
biti spreman. Mudrost je računati s tom iznenadnošću, biti upravo 
tada spreman, imati dovoljno ulja u svojoj svjetiljci! Inače je sve 
prekasno, zatvaraju se vrata i više nitko ne može ući: „zaista 
vam kažem, ne poznam vas“. Isus na kraju sam sažimlje mudrost 
života: „Bdijte dakle, jer ne znate ni dana ni časa!“ Biti uvijek 
spreman na dolazak Gospodinov, koji je iznenadan, to je prava 
mudrost života. Što vrijedi čovjeku, ako čitav svijet stekne, a 
zaspi u tom važnom trenutku, ako ga dolazak Zaručnika 
(Gospodina) ne zatekne spremnog! 
Pitanje koje bi nam danas Riječ Božja željela postaviti: živimo li u 
ovome svijetu kao mudre ili lude djevice? Da li smo doista mudri? 
Možda smo veoma umješni i uspješni u obavljanju svakidašnjih 
poslova, možda vrlo uspješno akumuliramo zemaljska dobra. Da 
li smo time i mudri? Pavao nas u današnjem čitanju opominje da 
nas ne bi Dan (dolazak Gospodinov, za nas pojedinačno to je 
trenutak naše smrti) „zaskočio kao kradljivac“. Stoga je na 
mjestu njegova opomena Solunjanima (a i nama!): „Ne spavajmo 
kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.“ Možda još nemamo 
mnogo vremena, možda ne toliko koliko to sami mislimo! Možda 
već sada Gospodin kuca na vrata našega života? Možda je krajnje 
vrijeme da preorijentiramo svoju zemaljsku mudrost u onu kojoj 
nas uči današnje Evanđelje! 
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Pobožnosti kroz tjedan  

u našoj crkvi 
  

SVAKOG UTORKA je u 

našoj crkvi neposredno 

prije večernje sveti mise 

pobožnost u čast svetom 

Antunu Padovanskom, 

svecu svega svijeta. 

ČETVRTKOM nakon 

večernje svete mise je 

euharistijsko klanjanje. 


