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3. NEDJELJA KROZ GODINU - U GODINI „B“ 

PRIBLIŽILO SE KRALJEVSTVO BOŽJE; 
OBRATITE SE I VJERUJTE EVANĐELJU! 

Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. 
Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se 
vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite 
se i vjerujte evanđelju!« 
I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i 
Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; 
bijahu ribari. I reče im Isus: »Hajdete za mnom i 
učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše 
mreže i pođoše za njim. 
Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova 
Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali 
mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca 
Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.   
Mk 1,14-20 
 

POKAŽI MI, GOSPODINE, 
PUTOVE SVOJE! 

Pokaži mi, Gospodine,  
putove svoje, 
nauči me svojim stazama! 
Istinom me svojom vodi  
i pouči me 
jer ti si Bog, moj Spasitelj! 
 
 
Gospodin je sama dobrota i 
pravednost: 
grešnike on na put privodi. 
On ponizne u pravdi vodi 
i uči malene putu svome. 
 



ISUS NAS TREBA ODMAH 
anas želim, Isuse, 
razmišljati o tvom pozivu.  
Učiš me da je krštenje 
dar, znak tvog poziva. 

Vjera me uči da nitko bez tebe ne 
može k Ocu.  
Ti si i na mene pogledao. Još od 
utrobe majke pozvao si me. 
Računaš sa mnom. Divno je živjeti 
u toj sigurnosti. I mene poznaš, 
Isuse. Znaš svu 
moju ljudsku 
ograničenost i 
slabost, znaš 
padove i uspjehe, 
znaš što ti ja 
mogu, a što ne 
mogu pružiti. 
Želim jednostavno 
ići za tobom. 
Osjećam da mi to 
poručuješ 
promatrajući 
okolnosti poziva 
ovih tvojih učenika. Krpali su 
mreže, ispirali su ih, vukli na 
obalu. Radili su svoj svakodnevni 
posao. I upravo u tom kontekstu ti 
ih zoveš k sebi i očekuješ da se 
odazovu tvome pozivu.  
Hvala ti na takvoj jednostavnosti i 
dobroti. Imaš toliko povjerenja u 

čovjeka. Znam: od mene očekuješ 
samo ono što ti ja mogu dati. 
Drugo ćeš učiniti ti. Sve drugo je 
tvoja briga. Od mene očekuješ da 
odmah krenem. da se odazovem, 
a ti ćeš od mene učiniti učenika 
po kojem će se tvoja dobrota 
proslaviti. Jer što sam slabiji, to će 
se tvoja dobrota jače očitovati i 
znat će se da je to tvoje 

spasiteljsko djelo, a ne djelo 
moga ljudskog nastojanja.  
Proslavi se, Gospodine, i po pozivu 
kojim i mene zoveš u svoju službu i 
neka se poslanje moga krštenja i 
krizme oživotvori na dobro Crkve i 
svijeta.  
                                  fra Zvjezdan 

D



SVETI FRANJO SALEŠKI,  
‘SVETAC DŽENTLMEN’ 

Engleski kritičar Leigh Hunt nazvao je sv. 
Franju Saleškoga “svetac džentlmen”. Ta 
riječ u običnom govoru označuje 
gospodina, čovjeka iz dobre obitelji i 
dobra vladanja. I doista je sv. Franjo 
Saleški sve to i bio. 
 
On je svojim životom dokazao, što je 
svojim spisima naučavao, da je moguće 
biti i visoko izobražen gospodin i u isto 
vrijeme kršćanin duboko prožet Božjom 
ljubavlju, da je moguće ići u korak s 
vremenom i odgovoriti zahtjevima 
moderne kulture, a ipak bez ikakve štete 
po svoj osobni vjerski život, da 
humanistička naobrazba, nipošto, ne 
mora biti baš na štetu prave pobožnosti, 
već naprotiv da kršćaninu može u 
njegovu duhovnom rastu i pomoći. Sv. 
Franjo Saleški u svome životu i 
naučavanju doveo je do najdivnije 
sinteze sklad između kršćanstva i 
kulture, što su već prije njega teoretski i 
praktički započeli ostvarivati veliki 
duhovi XVI. stoljeća: sv. Toma More, 

Viktorija Colonna, sv. Ignacije Lojolski i 
sv. Terezija Avilska. 
 
Misli sv. Franje Saleškoga 
 

 Sve za Boga. 

 Poniznost je magnet Srca 
Božjega. 

 Naša bijeda je prijestolje Božjeg 
milosrđa. 

 Poniznost i blagost su temelji 
svetosti. 

 U svom srcu usadi Isusa 
raspetoga i svi križevi i trnje bit 
će ti kao ruže. 

 Nasljedujmo blaženu Djevicu 
Mariju, idimo kao ona, veselo, 
desno ili lijevo, kamo nas 
Gospodin hoće voditi. 

 Neka živi Isus čija je smrt 
pokazala kako je jaka ljubav. 

 Ljubav je među krijepostima 
ono što je Sunce među 
planetima; ono im daje njihov 
sjaj i ljepotu. 

 Jedini je temelj prave 
pobožnosti ljubav prema Bogu. 

 Radije sve izgubimo, samo ne 
odvažnost, pouzdanje i dobru 
volju. 

 



TU JE MEĐU NAMA KRALJESVTVO NEBESKO. 

Isus kaže da nam se danas nudi Novost samo ako 
vjerujemo u mogućnost Novosti, ako se njoj već 
sada predamo. 
Isus potiče odvažnost ulaska u Budućnost i Novost. 
Svaki se čas nalazimo u mogućnosti, i ne treba 
misliti da će neka druga vremena biti bolja. Sad je 
najbolje vrijeme (okolnosti) pa se treba odlučiti te 
će se ući u iskustvo mogućnosti ostvarenja Isusove 
poruke i Isusova poziva. U ovome smislu može se 
govoriti da nam je svakome potrebno obraćenje. 
Potrebno nam je praktično vjerovanje u Isusovu 
riječ. Apostoli su primjer odlučne vjere i 
povjerenja. 
Vjera u Boga uvijek usmjerava čovjeka da vjeruje i 
drugim ljudima. Božićni Misterij otkrio nam je 
Isusa i njegovo Božanstvo. Ako smo se otvorili da u 
nas uđe taj Misterij, onda ga treba hrabro slijediti. 
S Apsolutnim nema pogađanja – ili ga prihvaćamo 
ili odbijamo (zatvaramo se u sebe), drugog izbora 
nema. Istina, može se 'računati' sa strpljenjem 
Božjim, ali to je na našu štetu ili bogatstvo, a isto 
tako trajno nam je Bog otvoren. Svaki čas nam nudi 
naš čas, čas našega obraćenja. 
I mi smo pozvani da mnoge stvari sitnog interesa 
ostavimo i da kuražno pođemo za Isusom. On će 
biti pred nama, n će biti u nama, on će biti iza nas. 

                                       Marijan Jurčević, OP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA 
          Nedjeljom  u  9  i  u 18  sati.  Radnim danom u 18 sati. 
                                Ponedjeljkom nema sv. mise. 

 

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA 

ponedjeljak, 22. siječnja 
Vinko đakon i mučenik 
utorak, 23. siječnja 
Emerencijana, Milka 
srijeda, 24. siječnja 

Franjo Saleški 
četvrtak, 25. siječnja 
Obraćenje sv. Pavla 
petak, 26. siječnja 

Timotej, Tit 
subota, 27. siječnja 

Angela Merici 
nedjelja, 28. siječnja 
4. NEDJELJA KROZ 
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www.franjevci-zemun.com     
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