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PRIPOVIJESTI, NE SAMO PRIPOVIJESTI
Lk 1, 1-4; 4, 14-21
Ne pričaj pripovijesti! Tko to kaže nekom drugom,
time misli: to što ti pričaš, ja ti ne vjerujem. To zvuči
nevjerodostojno, izmišljeno, ili lažno. Ja ti ne vjerujem da su
tvoje pripovijesti istinite, da su se one tako stvarno dogodile.
Pripovijesti u stvarnosti sasvim drukčije izgledaju.
Pričaju li Evanđelja pripovijesti ili povijest? Izmišljeno
ili stvarno dogođeno? To se pitanje danas često postavlja.
Kroz medije se provlače senzacijonalne vijesti: u stvarnosti to
bi bilo sasvim drukčije, nego što Evanđelja govore o Isusu. Tu
se na primjer može čitati, da Isus uopće nije umro na križu,
nego da je preživio i da je sa ženom i djecom u dalekoj Indiji
ostario. Upravo tamo je njegov grob. Naravno ne izostaju ni
spekulacije o njegovoj tobože ljubavnoj vezi s Marijom
Magdalenom.
Evanđelja – jesu li to pobožne pripovijesti o Isusu,
koje pokrivaju pravu povijest? Danas je u svetoj misi pročitan početak Lukina evanđelja. Luka je
po zanimanju bio liječnik. Povremeno je pratio apostola Pavla na njegovim misionarskim
putovanjima i o tome vrlo zorno izvještava kao očevidac. Tko sebi želi o tome imati sliku, neka
čita izvještaj Lukin o brodolomu kojeg je pretrpio u Sredozemlju i bio spašen iz njega. To
nalazimo u Djelima apostolskim, 27. poglavlje.
Luka je kao liječnik navikao gledati u određenom pravcu, u dubinu. Liječnik se ne može
zadovoljiti pripovijestima. On treba točnu povijest bolesti. Tome pripada prije svega anamneza:
kako izgleda povijest pacijenta? Što se je u pojedincima stvarno dogodilo?
Luka posvećuje svoje Evanđelje nekom Teofilu, o kojemu ništa pobliže ne znamo.
Sigurno je samo da mu Luka želi pokazati, kako je pouzdana povijest o Isusu, koju je on čuo, kako
se on može na njega osloniti, što mu je bilo rečeno o nauci Isusovoj.
Pokušajmo predočiti sebi kako se je to događalo u prvim desetljećima poslije Isusa. Još
je bilo očevidaca. Novi, koji su dolazili u Crkvu, htjeli su naravno ako je ikako moguće točno znati,
kako je to stvarno bilo. I tako su bili napisani mnogi izvještaji očevidaca i predavani dalje. Luka je
tek kasnije došao. On nije bio očevidac. On je znao samo one koji su doživjeli Isusa. Ali on se nije
interesirao samo za njihova pričanja. On se sistematski prihvatio toga da događaje točno i po
redu napiše. I kod tog je postao uspješan. Mi mu zahvaljujemo na najljepšim, i najvažnijim
izvještajima o tome, što je Isus učinio i učio. Tko biva vjeran, taj vjeruje Isusu, povjerava Isusu
svoj život, i gradi svoj život na njemu. Tu je važno znati, je li ja dobivam samo ispričane
pripovijesti, ili istinsku povijest. Htio bih znati, mogu li povjerovati. Mogu. I to činim.
Fra Jozo Župić

ZAŠTO SPAVAŠ?
Jedanput sam se našla na brodu za vrijeme jake bure. Srce je htjelo iskočiti, a valovi
kao da su htjeli cijeli brod progutati. Nije mi dugo trebalo da se sjetim dijela iz Evanđelja koje
kaže: „A, jednog dana on se uspne u barku sa svojim učenicima. On im reče: Prijeđimo na drugu
obalu jezera, i oni se otisnuše na pučinu. Dok oni plovljaše, Isus zaspe. Jedan vihor se obori na
jezero; barka se napuni i oni se nađoše u opasnosti. Oni mu se primaknuše i probudiše ga
govoreći: Učitelju, učitelju, izgibosmo! On se probudi, zaprijeti vjetru i valovima: ovi se stišaše i
nastade tišina. Potom im on reče: Gdje je vaša vjera?“ (Mt 8.18,23-27; Mk 4.35-41). More je
varljivo. Može biti mirno kad isplovljavaš, a u trenutku digne se vjetar i zatrese tvojim brodom.
Razmišljam ovih dana što će doista biti? Stalno neke oluje navaljuju na brod
katoličanstva koji vozi vrijednosti ovoga života. Brod se ljulja jer je vjetar jak, a svi koji nemaju
povjerenja u kapetana broda bacaju se u more jer je lakše prikloniti se toj struji nego veslati u
suprotnom pravcu. No, bez obzira na oluju, ljude najviše muči kapetan koji je u to vrijeme
otišao sklopiti oko i odmoriti se. Smješten u unutrašnjosti trupa broda putnicima kao da je
nevidljiv, kao da Ga nema, ali On je u samom središtu. I dok ljudi ljuti, bijesni, razočarani,
tjeskobni, depresivni dižu još veću oluju između sebe, kapetan i dalje spava.
U vremenima smo kada se sve mijenja drastično (i to 24 sata na dan). Kao da su se
ljudi promijenili, kao da se brod promijenio, kao da se sve promijenilo. Ljudi kao da su preko
noći postali grubi i hladni, ljuti i oslobođenih uzdi kako bi mogli ujedati i režati na one na
brodu. A Isus pušta da vidimo, da doživimo silinu ljudske ljutnje i ljude koji misle da su sada
slobodni jer su se maknuli iz broda. Ali ta lažna sloboda prazni ih i čini nezadovoljnima.
Ne bih voljela živjeti u brodu koji će stalno biti pod pritiscima, koji će morati svoje
putnike čuvati od pogleda ljudi koji su uvjereni da smo sami jer je kapetan netragom nestao. A
sve što trebamo učiniti je spustiti se u središte sebe, svog života i nastaviti kao da je On s
nama, jer i je! Euharistija, ispovijed, molitva, sve ono što su odbacili „slobodni plivači“ i nazvali
konzervativnim, srednjovječnim i dosadnim, sve to mi moramo sada više nego ikada prigrliti. I
možemo pitati našega Kapetana zašto spava, zašto ne mari što „ginemo“, ali tada, On će nas
pitati: A gdje vam je vjera?!
Papa je otvorio Godinu vjere, kao da je znao što će se sve događati u Lijepoj Našoj.
Dar vjere, to smo pozvani sada živjeti. Ne vidimo Ga, ne osjetimo Ga, ne razumijemo, ali baš
sada treba vjerovati. Ne kada Ga doživimo, kada Ga osjetimo, jer vjera nije u gledanju. A mnogi
mlaki putnici samo traže osjećaje; u molitvi, u Euharistiji, stalno trče za zazivima Duha Svetoga
s jedne strane broda na drugu i žele emocionalno ispunjenje u svom fanatizmu, a zaboravljaju
da je On iznad naših čula, da je On Onaj koji privlači kako bi nas uveo malo dublje, u središte
broda, ali mi malovjerni mislimo: Ako dođem dolje (u sebe, u vjeru), to je najbliže vodi koja će
mene prvog potopiti.
Malovjerni… ma, tražimo Gospodina, tražimo Ga u temeljima kršćanstva, temeljima
koje je postavio sam Isus Krist, Kapetan tvog i mog života i ne dajmo se izazvati nevjerom,
tuđim kontroverzama. Ako nas budu progonili do u beskraj, naša radost time treba biti još
veća, mi trebamo biti još bliskiji s Njim koji je prvi bio progonjen, pljuvan, napušten, mučen!
Tada smo Mu najbliže!
s. Marija Pia Tadijanov

BEZ TEBE

OGLASI

Bez tebe Gospodine, sve bi u meni bilo mrtvo,
jer jedino Ti možeš dati život.
Bez tebe bi sve u meni bilo prazno i šuplje.
Jedina Ti si punina, samo me Ti ispunjavaš.
Bez tebe sve bi bilo žalosno, pusto i dosadno.
Samo iz tebe struji radost i smisao života.
Kako bi podnio bol i kušnju,
Kako bi ponio svoj križ, kad tebe ne bi bilo?
Bez tebe bih bio slab, bez moralne snage,
nemoćan odoljevati napastima.
Bez tebe bio bih plašljiv, kolebljiv, nevjeran,
u času ćudljivosti spreman na svašta.
Bez tebe živio bih besciljno,
bez smislena puta.
Bez tebe bila bi noć, mračna noć,
bez ijedna svjetla koje bi privlačilo moje misli.
Bez tebe ne bi bilo nade ni za svijet ni za me.
Sreća bi bila daleka, izgubljena, nedostižna.
Na svu sreću, ni ne pomišljam da budem bez
tebe:
Ti si moj, Gospodine, moj i sve moje.

(split.hbk.hr)

Utorak: proba Župnog zbora
Subota: čišćenje crkve
Nedjelja: „Martinci“
SVIJEĆNICA: BLAGOSLOV SVIJEĆA –
ponesite svoje svijeće ili možete
nabaviti u crkvi.
NEDJELJA: SV. BLAŽ – BLAGOSLOV
GRLA I BLAGOSLOV JABUKA.
Donesite jabuke na blagoslov.
Zahvaljujem obiteljima koje su
dale obiteljski dar i dar za zvona, a
potičem i ostale. Hvala i za
doprinos za tiskanje župnog listića.
Obiteljski dar darovale su obitelji:
Zvonar, Šemovci, S. Radića 115
=200 kn
Šignjar, Šemovci, S. Radića 106
=200 kn
Ana Pačko, Šemovci, = 100 kn
umjesto vijenca
Bosorić, Gajva 78
Glavnik K., Gradišće 26A
Senjan, A. Cesarca 25
Cestar, Gajeva 20
Adaković, Mitrovica 74 (zv.)
Pokec, Novigradska 28
Pokec, novigradska 41
Frajt, Novigradska 14
Lukić, Paromlinska 13
Lukić, Gorička 30
Matoničkin, Novigradska 16
Pikivača A. Hebranga 1

SVETE MISE U TJEDNU 27.1.2013.-3.2.2013.
Datum

Dan

Kalendar

27.1.

N

3. NEDJELJA KROZ
GODINU

28.1.

P

Sv. Toma Akvinski

9.30 – Sv. Misa (Sv. Ana): + Valent, Đuro i
Mara Zidar
11.00 – Župna
18.00 + Kristijan Mesarov
7.00 + Josip Ljubić

29.1.

U

Sv. Valerije; Zdravko

18.00 + Mijo (8.god.), i pok. iz obit. Babec

30.1.

S

Sv. Martina Rimska

31.1.

Č

Sv. Ivan Bosco

1.2.

P

Arnold

2.2.

S

Prikazanje
Gospodinovo
(Svijećnica)

18.00 + Kata i Anto Rogić
18.30 – Marijina Legija
18.00 + Ankica i Dražen Ljubić
18.30 – Euharistijsko klanjanje
9.00 – 17.45: Cjelodnevno Euharistijsko
klananje
18.00 – KUMULATIVNA: Marica Vranić;
Katarina (god.) i Ivan Šklebar (Kolodv.);
Marica i Jakob Hegedušić; na nakanu;
Adam i Barica Ban; Marica i Franjo
Ormanec (god.); Bolto i rodit. Benkek,
obit. Sabolić; Stjepan Carek; Marica
Šignjar, Dorica Kelemin; na nakanu za
Rozaliju; Marica Grivić
19.00 – susret ministranata

3.2.

N

4. NEDJELJA KROZ
GODINU
Sv. Blaž

Misna nakana

18.00 sv. misa i blagoslov svijeća: +Jozo
Matvej i obit.
8.00 – Sv. Misa i blagoslov jabuka i grla
(Sv. Ana): + Anđelka Posavec(god.),
Doroteja i Josip Matković, obit. Magdić
9.30 – Sv. Misa i blagoslov jabuka i grla
(Šemovci): + Goran Blažević
11.00 – Župna sv. misa i blagoslov jabuka
i grla
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