
SABRAT ĆE SVOJE IZABRANIKE S ČETIRI VJETRA.
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»U one dane, nakon velike nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti, 
a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati.
Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. 
I razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na 
kraj neba.
A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, 
znate: ljeto je blizu. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je, na vratima! 
Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Nebo će 
i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti. A o onom danu i času nitko ne 
zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac.«        Mk 13, 24-32



Gospodine, puni smo straha. 
Uznemiravaju nas mnoge stvari, 
ispunjavaju nemirom. Sve je više ljudi 
koji trpe od nesanice, tjeskobe i straha.
Strah nas je za sutra. Bojimo se zime koja 
je pred nama; kako će se tko izvući, koliko 
će stajati ogrjev, drva, ugljen ili slično? Je 
li osigurano dovoljno zimnice? Hoće li 
biti dosta novaca?
Strah nas je, Isuse: kamo sve to vodi? 
Kako ćemo dalje? Nije li to znak da je 
blizu svršetak svijeta?
U evanđelju govoriš, Isuse, o strahotama, 
o čudnim znakovima, o pomicanju 
nebeskih tijela, o suncu koje više neće 
davati svjetla, o zvijezdama koje će se 
pokrenuti. Govoriš o znaku smokve i 
blizini ljeta.
Vrijedi li to, Gospodine, i za ovo naše 
vrijeme? Toliko se toga poljuljalo, 
pokrenulo, uzdrmalo. Postavljaju se u 

pitanje osnovne vrednote na kojima se 
gradila ljudska sigurnost.
Gospodine, tako smo puni straha.
Nije li to i zato što ne znamo čitati tvoje 
znakove i tumačiti vremena?
Tvoje nam evanđelje poručuje: Kad 
to vidite, znajte: blizu je, na vratima! 
Nadalje, hrabriš nas: Kad to vidite, 
podignite svoje glave, jer je blizu vaše 
otkupljenje.
Da, blizu je; blizu si, Gospodine!
Vjerujem da su to znakovi koji žele 
upozoriti najprije svega na tvoju 
prisutnost, na sigurnost tvoje ljubavi i na 
prolaznost i nesigurnost ovoga svijeta.
Vjerujem da svi ovi znakovi žele usmjeriti 
naš pogled prema tebi, koji si jedini 
siguran i stalan, koji jedini ljubiš dokraja, 
koji želiš da se svi ljudi spase.
Vjerujem da su sve ovo znakovi da si 
blizu,
da si siromašan u euharistiji,
da si strpljiv u sakramentu ispovijedi,
da se saginješ do ubogih, ranjenih i 
bolesnih,
da se raduješ ljudskoj ljubavi,
da daješ svoga Duha za život ovoga 
svijeta!
Ti si blizu. Kad bi barem slični brojni 
znakovi sa svih strana mogli u našim 
vjerničkim srcima probuditi tu jasnu i 
uvijek vječnu istinu tvoje ljubavi!

                                                           fra Zvjezdan

SIN ČOVJEČJI DOLAZI



Prema legendi, sveta Cecilija (rođena 
poč. 3. st. u Rimu) podrijetlom iz 
patricijske obitelji, prije smrti svoj 
je imetak ostavila siromasima, a 
kuću Crkvi, na kojem je mjestu 
danas bazilika u Trastevereu. Svetica 
je odgojena kao kršćanka. Svoje 
djevičanstvo je zavjetovala Bogu. 
Međutim, roditelji su je dali u brak 
s mladim plemićem Valerijanom, 
poganinom, kojemu je otvoreno, 
na sam dan vjenčanja, priznala da 
je kršćanka te da se na poseban 
način zavjetovala Bogu i da ima kraj 
sebe anđela koji joj pomaže održati 
to obećanje, i koji bi ga kaznio ako 
bi pokušao prekršiti njezin zavjet. 
No, ako je bude poslušao, Bog će 
ga nagraditi.  Valerijan  je, ne samo 

pristao na održanje zavjeta, nego 
se poželio krstiti. Krstio ga je i 
poučio papa Urban I. (222. g. – 230. 
g.) skriven u katakombama zbog 
progona kršćana.
Smatralo se da je Cecilija za svog života 
bila tako bliska nebu da je mogla 
čuti anđeosko pjevanje. Govorilo se 
da može svirati na svakom glazbalu. 
Zato se časti kao zaštitnica glazbe 
i glazbenika. Na slikama se obično 
pojavljuje slušajući glazbu, pjevajući 
ili svirajući na kakvu glazbalu. 
Posebna su joj oznaka orgulje. 
Ponekad se pojavljuje s tri ožiljka na 
zatiljku. Na glavi ili u njezinoj blizini 
često joj je kruna od bijelih ili crvenih 
ruža.

SVETA CECILIJA, 
ZAŠTITNICA GLAZBENIKA I PJESNIKA



IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 19. studenoga
Sv. Janja Asiška, djevica

 UTORAK, 20. studenoga
Bl. Paškal Fortuno i drugovi, mučenici

SRIJEDA, 21. studenoga
Prikazanje Bl. Dj. Marije

ČETVRTAK, 22. studenoga
Sv. Cecilija, dj. i m.

PETAK, 23. studenoga
sv. Felicita (Sretka), mučenica

SUBOTA, 24. studenoga
Sv. Andrija Dung Lac i 

             117 vijetnamskih mučenika 
NEDJELJA, 25. studenoga

34. NEDJELJA KROZ GODINU
KRIST KRALJ

RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA
          Nedjeljom  u  9  i  u 17  sati.  Radnim danom u 17 sati.

Ponedjeljkom nema sv. mise.

SVRŠETAK SVIJETA - 
KRISTOV DOLAZAK 

U Bibliji svršetak svijeta više se odnosi kao 
pojava proljeća nego li kao katastrofa. To bi 
bio početak preporođenja svega stvorenog. 
Biblija se inače svrstava u vjerovanje u 
regeneraciju čovjeka i svemira. Biblija ni u 
kojem slučaju nije apokaliptična knjiga. Iz 
nje probija trajna nada usprkos svih nedaća 
koje su očite. Cijeli svemir i čovjek u njemu 
unutarnje teži prema svojem preporođenju. 
Ipak u cijelom svemiru centralno biće jest 
sam čovjek, slika Božja. 
Završetak, ili bolje reći ispunjenje svemira, 
prema sv. Pavlu, dogodit će se kada Isusov 
duh ovlada ljudima i svemirom. Kad Krist 
bude sve u svemu. Za tim vapije sve stvoreno. 
Kao što iza stare godine dolazi nova, tako i 
iza ovog svemira dolazi novi. Vratimo se 
opet na sv. Augustina: dok ne umre stari 
čovjek ne rađa se novi. Isto je tako i sa 
svemirom. Mi kršćani vjerujemo u povijesno 
vrijeme (prošlost-sadašnjost-budućnost), 
a ne u cikličko, kao u budizmu. Svi smo mi 
danas otvoreni i u nadi da novi svijet bude 
humaniji, da bude ugodnije mjesto našem 
življenju i našoj ljubavi i dobroti. 
Ono što je važno ovoga časa jest to da 
shvatimo da svatko od nas ima svoj udio i 
svoju odgovornost. 
                                Marijan Jurčević, OP
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