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U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva 
tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom 
moru, u krajeve dekapolske.
Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa 
ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme 
nasamo od mnoštva, utisne svoje prste 
u njegove uši, zatim pljune i dotakne se 
njegova jezika. Upravi pogled u nebo, 
uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: 

»Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši 
i razdriješi spona jezika te stade govoriti 
razgovijetno.
A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. 
No, što im je on više branio, oni su to više 
razglašavali i preko svake mjere zadivljeni 
govorili: »Dobro je sve učinio! Gluhima 
daje čuti, nijemima govoriti!«
                       Mk 7, 31-37

GLUHIMA DAJE ČUTI, NIJEMIMA GOVORITI.



Gospodine Isuse, u danima rata i nemira u 
vrijeme straha i nesigurnosti, živo smo čeznuli 
za tvojom blizinom i za djelotvornošću tvoje 
otkupiteljske ljubavi. Moram ti priznati Isuse, 
da su me mnogi često pitali za tebe. Neki su 
pomislili da si nas napustio, da ti nije stalo do 
nas, do našeg naroda, do naše domovine. Neki 
su pomislili da se uzalud toliko mole, da naše 
molitve ne dopiru do neba. Neki su zaključili 
da više ni nema smisla moliti. Gdje si, Isuse? 
Vidiš li sve što se događa oko nas i s nama? Je 
li ti stalo do našeg spasenja? Nije li već dosta 
razaranja i ljudskih žrtava, nesreća i žalosti? 
Isuse!
I moram priznati, Isuse, da mi nije lako govoriti 
i odgovarati ljudima na sva ta pitanja. Moram 
priznati zbunjenost pred svime što se događa 
i da čekam, zajedno s mnogima, znak s neba i 
zoru novoga dana i konačnog mira.
A ipak, ti si tu. Vjerujem da trpiš s nama, makar 
nam se čini da to sada nije dovoljno. Vjerujem 
da nas ljubiš, premda bismo to htjeli osjetiti na 

nama razumljiv način. Vjerujem da ti je stalo 
do nas, makar sve govori drugačije. Vjerujem, 
Gospodine Isuse, i želim ostati u tvojoj službi 
kao nositelj vjere, kao molitelj nade, kao 
službenik tvoje ljubavi. Želim govoriti u tvoje 
ime, nositi drugima nadu i radost, biti oruđe 
tvoga mira. Jer, ti si tu i nisi nas ostavio. 
Sjećam se, Isuse, Psalma 23 i molitve: “Pa da 
mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer 
ti si sa mnom!” Da, jer ti si s nama!
Prepoznajem te, Isuse, u današnjem evanđelju 
kao onoga koji sve čini dobro, koji svima čini 
dobro. Donijeli su ti bolesna čovjeka, bio je 
gluh i nijem, Ima toliko lijepih pojedinosti 
u ovoj zgodi. Vidim ljude oko ovog čovjeka. 
Naišao je na dobre ljude koji su mu pomogli 
da dođe do tebe. Prepoznajem u tim ljudima 
sebe i druge kada smo u službi ljubavi. 
Prepoznajem u njima sve koji su mi pomogli 
da dadem k tebi, sve koji mi vraćaju nadu 
i pouzdanje. Otkrivam da si tu, ali da i nas 
trebaš u toj službi ljubavi. Da bi mogao svima 
činiti dobro ti trebaš i naše ruke, naše srce, naš 
optimizam. Evo me, Isuse! Daj da i preko mene 
mnogi mogu osjetiti da nije sve izgubljeno, da 
je ljubav jača od mržnje. I neka svi osjete da 
nas ti nikada ne možeš ostaviti, jer si nam tako 
obećao!
Obnovi i u nama svoju čudesnu ljubav. Daj da 
i mi osjetimo na svojim ušima doticaj tvoje 
ruke da bismo mogli čuti snagu i ljepotu tvoje 
riječi. Daj da i mi osjetimo na svojim usnama 
blagost tvoga doticaja, da bismo mogli biti u 
službi te Riječi i svim ljudima razglasiti da je 
tvoja Riječ Radosna vijest novog, neuništivog 
života! Hvala ti, Isuse, za sve što nam i danas 
činiš i daješ!

                                          fra Zvjezdan

EFFATA - OTVORI SE!



BL. FEDERIK OZANAN

Rodio se u Milanu, 23. travnja 1813. 
godine. Porijeklom je Franuz te je od 12. 
godine proživio najprije u Lyonu, poslije u 
Parizu. Proživio je ranu vjersku krizu, ali ju 
je sretno prebrodio, zahvaljujući izvrsnom 
duhovnom učitelju Noiratu. Kao ambiciozan 
i vjernički založen student postigao je i dva 
sjajna doktorata, po sebi dosta oprečna, iz 
prava i komparativne književnosti. Istakao 
se susljedno kao sveučilišni profesor obiju 
struka: od 1836.-1840. godine predaje 
trgovačko pravo na sveučilištu u Lyonu, a 
od 1841.-1852. predaje u Parizu na Sorboni 
komparativnu književnost na katedri za 
strane jezike. U tom je studiju mnogo 
putovao te se potvrdio kao poliglot: Izvrsno 
je poznavao klasične i suvremene europske 
jezike, hebrejski i sanskrt. Potkraj života 
s osobitom se strašću posvetio Danteu i 

franjevačkoj poeziji 13. stoljeća. Zavolio je 
sv. Franju i stupio u Franjevački treći red.
Dugo je dvojio koji stalež odabrati, 
duhovni ili obiteljski. Godine 1841. 
oženio je Ameliju Soulacroix, kćer rektora 
bonskoga sveučilišta. S njom je imao kćer 
Mariju i ostvario je idealan kršćanski brak i 
obitelj. Žena ga je uvelike podržavala u svoj 
njegovoj stručnoj i vjerničkoj založenosti.
Njegova je kauza pokrenuta tek 1954. 
godine za vrijeme pape Pija XII. kad se 
u Crkvi živo probijala svijest o potrebi 
založenoga katoličkoga laikata, i to na 
svim područjima kršćanske prisutnosti u 
svijetu - na području vjerskom, kulturnom, 
prosvjetnom, političkom, posebice na 
polju socijalne skrbi, a osobito na polju 
bračne i obiteljske duhovnosti.
Značajan je stavak Papine besjede kod 
beatifi kacije: «Blaženi Federik Ozanan 

apostol je karitasa, uzorni suprug i otac 
obitelji, veika fi gura katoličkoga laikata 19. 
stoljeća.” 
Riječi bl. Federika su: “Učimo zastupati 
svoja uvjerenja bez mržnje prema našim 
protivnicima i ljubiti one koji misle 
drugačije negoli mi... I ne žalimo se toliko 
na svoje vrijeme, koliko sami na sebe...” 
Svim time Federik Ozanan, čovjek misli 
i akcije, postaje za sveučilištarce našega 
vremena, i za profesore i za studente, uzor 
hrabroga zalaganja koje je kadro uputiti 
slobodnu i zahtjevnu riječ u potrazi za 
istinom i u obrani dostojanstva svake 
ljudske osobe. Neka svima vama bude 
pozivom na svetost!»
                        fra Bonaventura Duda
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IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 6. rujna
Zaharija pr. Boris, Davor, Tamara   

UTORAK, 7. rujna
Marko Križevčanin, Regina    

SRIJEDA, 8. rujna
Mala Gospa, Marija       

ČETVRTAK, 9. rujna
Petar Claver, Hijacinta, Ozana     
PETAK, 10. rujna

Nikola Tolent., Pulherija, Sebastijan           
SUBOTA, 11. rujna

Prat i Hijacint, Helga, Miljenko   
 NEDJELJA, 12. rujna 

24. kroz godinu, Ime Marijino

NE MJEŠATI VJERU SA 
SVOJOM IDEOLOGIJOM

Upozorenje sv. Jakova da se ne smije miješati vjeru 
s ljudskom pristranošću, ostaje trajno vrijedno i 
aktualno. Trajno je potrebno imati na pameti da 
se vrlo lagano i vrlo lukavo znade pomiješati poziv 
vjere i vlastito domišljanje. Tako se vrlo lagano 
vjera pretvori u ideologiju, odnosno u vremensko 
ljudsko domišljanje. Ovo je upozorenje steklo svoju 
aktualnost već u prošlim vremenima.

Uvijek je bila opasnost da se s vjerom manipulira, 
bilo u negativnom bilo u pozitivnom ili proširenom 
značenju. Katkad se hoće staviti mjeru svega i 
svačega. Npr. neki su se razočarali radi toga što 
su pokrenuli kršćansku politiku, a nisu naišli na 
podršku vjerske ustanove (Crkve). Da je se imalo 
na pameti Jakovljevo upozorenje (on govori u ime 
vjere, ne u ime svoje mudrosti) manje bi se ljudskog 
mišljenja (i ludovanja) stavljalo ‘pod kapu’ vjere i 
kršćanstva, manje bi se manipuliralo vjerom. Manje 
bi se sablažnjavali u ime vjere. A i drugi Vat. koncil 
upozorava da kriva i nenormalna vjera može biti 
sjeme ateizmu. Što je važno u svjetlu Jakovljeva 
upozorenja uočiti?

Ne znam kakvo bilo ljudsko mišljenje, ne smije 
se identifi cirati s Objavom, s vjerom, s religijom. 
Religijsko ‘mišljenje’ je ipak drukčije ‘mišljenje’ od 
našeg mišljenja koje nastaje u uvjetima određene 
informiranosti i raspoloženja. Svatko je danas 
svjestan da je sve ljudsko znanje ipak relativno, 
ponavljam, ne znam kakvo bilo mudro. Ono je naše 
ljudsko, vremenito, promjenjivo. Narav je njegova 
da se mijenja, da raste…   
                                                     Marijan Jurčević, OP


