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 TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU (A) 

Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i 
brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: 
»Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže 
i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova 
Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, 
krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I 
obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, 
propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku 
nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su 
mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, 
mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz 
Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije. 



RIBARI LJUDI 
  
iječio si, Gospodine, svaku bolest i 
svaku nemoć. Bio si svima sve. 
Nitko nije ostao kraj tebe neuslišan, 

prazan. U tebi je Bog pohodio svoj 
narod. Prolazio si Palestinom čineći 
dobro. Uvijek je za tobom hrlio silan 
svijet. Danas smo i mi ovdje. Došli smo 
privučeni tvojim pozivom, tvojom riječju. 
Tu smo kod 
nedjeljnog 
sastanka privučeni 
tvojom dobrotom i 
ljubavlju. I danas 
očekujemo od tebe, 
Isuse, da djeluješ u 
nama i na nama. 
Očekujemo da 
liječiš svaku nemoć 
i svaku bolest u 
narodu. A nemoći i bolesti ima danas 
više nego ikada, više nego u tvoje 
vrijeme dok si hodao Palestinom. Ima 
danas više otkrivenih bolesti, više 
dijagnoza nego prije. 
 
Očekujemo tvoju pomoć budući da u 
mnogim slučajevima osjećamo da su 
liječnici bespomoćni, da ne mogu 
dokučiti tajnu ljudskoga organizma niti 
dati dijagnozu koja bi sve protumačila. 
Osobito je teško odrediti terapiju koja bi 
vodila k ozdravljenju. Sve je u našim 
ljudskim rukama i u našem znanju tako 
krhko i slabo, nesigurno i površno da se 
ne možemo osloniti na svoje sile, na 
svoje znanje. 

Pomozi nam, Isuse!  
 
Dođi k nama i danas, budi u ovoj 
današnjoj zemlji, «Galileji poganskoj», 
da činiš iste čudesne stvari, kao i u 
vrijeme tvoga hoda Palestinom. Trebamo 
te, trebamo tvoju ljubav, tvoju pomoć i 
tvoju zaštitu. Ipak, osjećam, Isuse, da i ti 

imaš svoje zahtjeve 
u odnosu na nas, 
da se i ti u 
današnjem 
evanđelju obraćaš 
nama s izazovom 
svoje ljubavi. 
Pozivaš nas: 
«Hajdete za 
mnom!» Tvoji su 
učenici brže-bolje 
ostavili sve i krenuli 

za tobom! Daj da se tako i s nama 
dogodi, da ne odgađamo svoj hod za 
tobom, svoje nasljedovanje tebe! 
 
Nadalje, pozivaš nas da se obratimo jer 
približilo se kraljevstvo nebesko. Vrijeme 
je kratko. Treba krenuti za tobom, treba 
se opredijeliti za tebe! 
 
Vjeruje, Isuse, da danas računaš s nama, 
kao što si računao s Petrom i Andrijom, 
Ivanom i Jakovom. Vjerujem da ti je stalo 
i do nas da bismo poslužili djelu tvoga 
spasenja, širenju evanđelja! Daj da 
ozdravimo u duši i da, oslobođeni 
svakog straha, krenemo za tobom! 
                                         fra Zvjezdan 

L



Anđeoski naučitelj sv. Toma Akvinski 

Rodio se između 1224. i 1225. u 
dvorcu koji je njegova, plemenita i 
imućna, obitelj posjedovala u 
Roccasecci, u blizini Aquina, 
nedaleko od glasovite opatije 
Montecassino, gdje su ga roditelji 
poslali da stekne prvu naobrazbu. 
Nekoliko godina kasnije preselio 
se u glavni grad Sicilijanskog 
kraljevstva, Napulj, gdje je Fridrik 
II. osnovao ugledno sveučilište. U 
njoj su studenti poučavani, bez 
ograničenja koja su drugdje 
postavljana, misli grčkog filozofa 
Aristotela. S njom je tijekom studija 
upoznat i mladi Toma koji je 
nazreo njezinu veliku vrijednost. 
Ali prije svega, u tim godinama 
provedenim u Napulju, javio se 
njegov poziv za stupanje u 
Dominikanski red. Toma je naime 

bio privučen idealom toga Reda 
kojeg je nedugo prije toga osnovao 
sveti Dominik. No, kada je obukao 
dominikanski habit, njegova se 
obitelj stala odlučno opirati toj 
odluci i on je bio prisiljen napustiti 
samostan i provesti neko vrijeme u 
obitelji. 
Život i nauk svetog Tome 
Akvinskog bi se mogli sažeti u 
jednom događaju kojeg prenosi 
stari životopisci. Dok se svetac, 
kao i obično, rano ujutro u kapelici 
svetog Nikole, u Napulju, molio 
pred raspelom, Dominik iz 
Caserte, sakristan crkvi, začuo je 
razgovor. Toma je, zabrinut, pitao 
je li ispravno to što je pisao o 
otajstvima kršćanske vjere. A 
Raspeti je odgovorio: “Dobro si 
govorio o meni, Toma. Što hoćeš 
za nagradu?”. A odgovor koji je 
Toma je isti onaj koji bismo mu i 
mi, Isusovi prijatelji i učenici, htjeli 
uvijek reći: “Ništa drugo osim 
Tebe, Gospodine!” (Isto, str. 320). 
 
 
Iz kateheze pape Benedikta XVI. na 
općoj audijenciji u srijedu 2. lipnja 2010. 
godine (www.vatican.va) 



OBRATITE SE, JER JE KRALJEVSTVO BOŽJE 
MEĐU VAMA 

 

Vrlo često nam se događa da se nađemo u 
situaciji koja nam se čini bezizlazna. Izgleda nam 
da se mrklina spustila u našu dubinu, da nam je 
zamračila smisao življenja. To se svakome 
događa. I to je normalno. Ali je vrlo različito 
gledanje na to tamno vrijeme, na beznađe. Biblija 
registrira takvo jedno stanje u 'Obećanoj zemlji'. I 
tamo je zavladala 'mrklina', a oni se nadali da će 
trajno biti svjetlost i čudesni plodovi. Izgubili su 
horizont kojeg su vidjeli idući kroz 'pustinju'. Ovaj 
slučaj Izraelaca je model za cijelo čovječanstvo. 
 
Za svakoga čovjeka. Skoro bi se moglo reći da je 
to normalno ljudsko stanje iako je vrlo teško i 
bolno. Zato se nameće pitanje kako i na koji 
način izići iz tog kriznog stanja? Mi očito ne 
možemo promijeniti svijet niti kozmološka 
zbivanja. Što nam ostaje kao mogućnost? 
Potrebno je da nađemo način i kuražu da 
promijenimo sami sebe. Religiozno rečeno to 
znači potrebno nam je obraćenje. Potrebno nam 
je novo svjetlo kojim ćemo gledati na sebe i 
svijet.               Marijan Jurčević, OP 

OBAVIJEST ČLANOVIMA MJESNOGA BRATSTVA 
FRANJEVAČKOG SVJETOVNOG REDA 

I ove godine svake prve subote u mjesecu u našoj se crkvi slavi sveta misa po vašoj 
nakani, to jest za duhovne i materijalne potrebe svih članova bratstva  i vaših 
obitelji. I to je jedan vid zajedništva kada se već zbog mnogo razloga ne možemo 
redovito okupljati na mjesečne skupštine. Preporučamo da se toga dana molitvom 
uključite u tu svetu misu koja se slavi preko zime u 17 sati. Molite da Gospodin 
pozove i novu braću i sestre u Franjevački svjetovni red.   
                                    fra Željko Paurić, duhovni asistent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA 
          Nedjeljom  u  9  i  u 17  sati.  Radnim danom u 17 sati. 
                                Ponedjeljkom nema sv. mise. 

 

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA 

Ponedj., 23. siječnja:  
Ema, Vjera, Blago 

Utorak, 24. siječnja: 
Sv. Franjo Saleški 

Srijeda, 25. siječnja:  
Obraćenje sv. Pavla 

Četvrtak, 26. siječnja:  
Timotej, Tit, Bogoljub 

Petak, 27. siječnja:   
Angela Medici, Pribislav 

Subota, 28. siječnja: 
Sv. Toma Akvinski 

Nedjelja, 29. siječnja: 
4. NEDJELJA KROZ 

GOD.  


