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GODINA VI.  broj 313 4. veljače 2018. 
 
  5. NEDJELJA KROZ GODINU - U GODINI „B“ 

OZDRAVI MNOGE KOJE SU MUČILE RAZNE BOLESTI. 

U ono vrijeme: Pošto Isus iziđe iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću 
Šimunovu i Andrijinu. A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju. 
On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im. 

Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute. I sav je grad 
nagrnuo k vratima. I on ozdravi bolesnike – a bijahu mnogi i razne im bolesti – i 
zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali. 

Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se 
moljaše. Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi. Kad ga nađoše, rekoše mu: »Svi te 
traže.« Kaže im: »Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta 
zato sam došao.« I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i 
zloduhe izgonio.                               Mk 1, 29-39 



SVI TE TRAŽE 

HVALITE GOSPODINA: ON LIJEČI ONE KOJI SU SRCA SKRŠENA! 

Isuse, svi te traže! 
I mi te trebamo. I danas si nam 
potreban. Tako često molimo, 
ustrajno tražimo kroz devetnice i 
slične zavjete, postimo i čekamo 

da nam se smiluješ. Jer potrebe 
su ljudi uvijek slične. Zdravlje i 
sreća, mir i blagoslov, zaštita i 
pomoć su nam uvijek potrebni, a 
nitko nam to ne može osigurati 
kao ti. 
Međutim, Isuse, vjerujem da želiš 
da te tražimo onako kako nam se 
ti sam otkrivaš i daješ. Vjerujem 
da nam želiš dati i više  od 
zdravlja i više od privremene 
utjehe i više od kratkoročnog 
uslišanja u nekoj potrebi. 
Ti nam želiš darovati spasenje, 
sve što jesi i što u sebi nosiš. 
Došao si ne samo da nam 
odozgor udijeliš neku milost, 
nego si nam dao moć da 
postanemo djeca Božja. Želiš da 
u toj moći djece Božje otkrijemo 
svu veličinu obdarenosti i radosti. 
Jer tvoji su darovi vječni i trajni. 
Želiš da budemo sretni ne samo 
danas, ne samo nekoliko godina, 

ne samo u ovozemaljskom vijeku, 
nego trajno, uvijeke s tobom u 
zajedništvu i u slavi. 
                                             fra Zvjezdan

Hvalite Gospodina jer je dobar, 
pjevajte Bogu našem jer je sladak; 

svake hvale on je dostojan! 
Gospodin gradi Jeruzalem, 
sabire raspršene Izraelce. 

Velik je naš Gospodin i svesilan, 
nema mjere mudrosti njegovoj. 

Gospodin pridiže ponizne, 
zlotvore do zemlje snizuje. 



Gospa Lurdska 
Gradić Lurd (Lourdes) nalazi se na 
krajnjem zapadu Francuske. U 
njemu se zbio događaj koji je 
obilježio XIX. stoljeće. Od 11. 
veljače do 16. srpnja 1858. godine 
Blažena Djevica Marija tamo se 
ukazala osamnaest puta 14-
godišnjoj djevojčici Bernardici 
Soubirous. Strogi lurdski župnik 
zatražio je tada od djevojčice da 
pita nepoznatu osobu koju je 
opisivala „kao lijepu Gospođu 
odjevenu u bijelo“ tko je, ako želi 
da se na tom mjestu sagradi 
kapelica i da joj hodočaste 
vjernici. 
Prigodom svoga šesnaestog 
ukazanja 25. ožujka 1858., na 
blagdan Blagovijesti, Marija je 
djevojčici na pitanje odgovorila: 
„Ja sam Bezgrješno začeće.“ Tim 
riječima Gospa je potvrdila nauk 
Crkve o njezinom bezgrješnom 
začeću, o istočnom grijehu i o 
njezinoj ulozi u povijesti. Naime, 
četiri godine prije, 8. prosinca 
1854. godine, papa Pio IX. 
proglasio je dogmu  Bezgrješnog 
začeća (Ineffabilis Deus ). 

Definiranjem dogme stavljena je 
kruna na sva dotadašnja 
razmišljanja i vjerovanja. Učinio je 
to papa, prije toga upitavši sve 
biskupe svijeta, što vjeruju oni i 
njihov puk  o toj Marijinoj 
povlastici. Događaj Lurda, četiri 
godine poslije, bio je kruna svih 

dotadašnjih razmišljanja i 
vjerovanja. Marija je u njemu 
potvrdila ono što je Crkveno 
učiteljstvo definiralo četiri godine 
prije. 

U novonastalim prilikama Bog 
nam je progovorio po Mariji, Majci 
svoga Sina – preko Lurda, Fatime, 
Baneuxa, Međugorja… i progovara 
tako sve do današnjih dana. Oni 
koji ga čuju, neka zahvale Djevici 
Bezgrješnoj – Gospi Lurdskoj, 
Majci Mariji. 



BUDIMO DANAS OTVORENI NA 

EVANĐEOSKU RIJEČ ISUSA KRISTA 

Tamo gdje je Isus, otamo se povlači zlo. To je ono 
novo za Isusovu prisutnost u ovome svijetu i 
ljudskoj povijesti. A čovjek je pritisnut raznim 
vrstama zla koje ga tišti i sputava. Čovjek živi život 
u moru fizičkih i duhovnih zala, ali i u okrilju 
dobrote i ljubavi. Postavlja se vječno pitanje, koji je 
odnos između fizičkog i duhovnog zla - to je nama 
još tajna, pa ni Evanđelje ne raspliće ovaj upitnik. 
(Pitanje Isusu: tko je kriv za zlo....). 

Čovjek je na mnoge načine otuđen od samoga 
sebe i svojeg iskona. Tu se nalazi razlog čovjekovog 
lutanja. Kao da iz jednog otuđenja prelazi u drugo, 
iz jednog ropstva u drugo. Što je s tim ljudskim 
bićem? Što je s nama i ovom našom ljudskom 
povjesnicom? Još se uvijek u nekim osnovnim 
stvarima nalazimo na početku povijesti. Ostaju isti 
problemi, a kao da se mijenjaju 'melodije'. 
Otuđenje je prisutno – čovjek je sapet. 

Tko osjeti Isusovu poruku kao smisao svojeg 
življenja bit će spreman za nju se žrtvovati i predati 
svu materijalnost. Budimo danas otvoreni na 
evanđeosku riječ Isusa Krista. Ona će do nas 
doprijeti ili je već doprela. Slijedimo ju od 
'Betlehema', preko Egipta do Jeruzalema i 
uskrsnuća. Bog je s nama i u nama. 

                              Marijan Jurčević, OP  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA 

PONEDJELJAK, 5. veljače 
Agata, Dobrila 

UTORAK, 6. veljače 
Pavao Miki i drugovi 
SRIJEDA, 7. veljače 
Pio IX. papa, Rikard 

ČETVRTAK, 8. veljače 
Jeronim Emilijani 

PETAK, 9. veljače 
Skolastika, Apolonija 

SUBOTA, 10. veljače 
Alojzije Stepinac 

NEDJELJA, 11. veljače 
6. NED. KROZ GODINU 

Gospa Lurdska 
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