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TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU - U GODINI „C“ 

BUDUĆNOST U SVJETLU USKRSNULOGA 
 

Isuse, i ja bih tako rado htio znati: kada će sve to biti, kako će se to dogoditi i po 
čemu ćemo znati da je došao  čas? Jesmo li možda već u tim vremenima? Jer, 
ima puno nemira i ratova, sukoba i mržnje, mnogo uništavanja i razaranja. 
Izgleda da je upravo ovo naše vrijeme to tvoje apokaliptičko vrijeme, taj  čas 
konačnog obračuna. Jesmo li blizu tom  času, Isuse? Što  će biti s nama?  
«Vi se ne bojte! Vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Vama se neće dogoditi 
ništa što bi moglo ugroziti istinski život koji ste na krštenju primili. Ne bojte se!» 
                                                                                                    fra Zvjezdan 

"Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista 
doći u moje ime i govoriti: 'Ja sam' i: 
'Vrijeme se približilo!' Ne idite za njima… 
Tada im kaza: "Narod će ustati protiv 
naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. I bit 
će velikih potresa i po raznim mjestima 
gladi i pošasti; bit će strahota i velikih 
znakova s neba." "No prije svega toga 
podignut će na vas ruke i progoniti vas, 
predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će 
vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena 
mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja." 
"Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed 
smišljati obranu! "Svi će vas zamrziti zbog 
imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće 
propasti. Svojom ćete se postojanošću 
spasiti." 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgijska čitanja: 

Mal 3, 19-21a-----2 Sol 3, 7-12-----Lk 21, 5-19 
 

Liturgija stavlja pred nas razmišljanje  o  svršetku.  
Ova naša povijest ide  prema svojem svršetku. 
Božja nam Riječ danas naviješta da će Bog dovršiti 
ovu našu povijest, On je njezin začetnik i dovršitelj. 
Prorok Malahija govori o svršetku kao  o Danu. Taj 
će se Dan po proroku dogoditi, veliko dijeljenje 
svijeta na one, kojima će  „sunce pravde ogranuti“ i 
na one koje će „Dan koji se bliži spaliti“. Dan Božji, 
kad će Bog radikalno zahvatiti ovu našu povijest 
kao njezin dovršitelj bit će pobjeda nad zlom i puna 
afirmacija dobra. Taj nam Dan naviješta i pripjevni 
psalam ove nedjelja: „Gospodin dolazi suditi 
pucima po pravici“. 
Poslanica Solunjanima također se bavi svršetkom, 
ali s posebnim osvrtom na sadašnji trenutak. Pavao 
se boji za Solunjane da se ne uspavaju čekajući 
Dan Gospodinov, da se ne uljene i da postanu 
neradnici. On potiče na rad i angažman okomljujući 
se na sve one koji jedu kruh bez rada! I te kako 
dobra poruka za nas danas! Mi kršćani i te kako 
imamo veliku motivaciju za rad i angažiranost, jer 
znamo da ova naša povijest nije besciljna, 
prepuštena samovolji, već da je usprkos svih 
ljudskih lutanja i vodi i dovršava Bog. Stoga bi 
daleko više trebali biti ljudi rada, zauzetosti, 
izbjegavati svako dangubljenje i ljenčarenje, jer 
Dan Gospodinov dolazi! 
I Isus nam u današnjem Evanđelju govori o 
svršetku. On zapravo govori o dva svršetka i to 
propasti Jeruzalema i svršetku svijeta. Teško je 
točno razlučiti što se na što odnosi. Kao predznake 
Isus naviješta velike ratove, progone svojih 
učenika, velikih globalnih nedaća, potresa, 
epidemija, pojave novih Mesija. Svoje učenike 
opominje na postojanost, da se ne pokolebaju, kad 
sve to vide, da ne posustanu ili posumnjaju da Bog 
vodi ovaj svijet. Trebaju imati povjerenja, jer ni vlas 
im s glave neće propasti! Takvo vrednovanje 
povijesti i života naviješta nam danas Riječ Božja! 
A kako ti to sve vrednuješ? 

Ponedjeljak, 18. studenog: 
Posveta bazilike  
sv. Petra i Pavla. 

Utorak, 19. studenog:  
sv. Janja Asiška, djevica. 
Srijeda, 20. studenog:  

bl. Paškal Fortuno Almela i 
drugovi, španjolski mučenici. 
Četvrtak, 21. studenog: 

Prikazanje BD Marije. 
Petak, 22. studenog:  

sv. Cecilija, djevica i mučenica. 
Subota, 23. studenog:  

sv. Klement I., papa i mučenik. 

IZ KATOLIČKOG KALENDARA 

"Ljudi žive duže, ali ne i sretnije. 
Najprije rade da žive, a onda 
zaboravljaju živjeti. Ništa nisu 
shvatili. Još uvijek misle da je 
čovjekova sreća u ovome: puno 
imati, dobro jesti, dugo živjeti. Kako 
je moguće biti glup u vrijeme tolike 
znanosti!" 
                           Phil Bosmans 

UTORKOM je neposredno prije 
svete mise redovita pobožnost 
na čast svetom Antunu 
Padovanskom. 
ČETVRTKOM   nakon svete 
mise je euharistijsko klanjanje. 


