
Svaki dan provjeri da li živiš            
u svjetlu Riječi Božje. 

PONEDJELJAK – Mt 8,5-11: Dvije stvari 
nerazdjeljivo idu zajedno – svijest o svojim ne-
mogućnostima i svijest o Božjim mogućnostima. 
Nemoguće je posjedovati pravu vjeru i pouzdanje u 
Božju milost ukoliko se ne posjeduje skromnosti i 
srce ponizno. 
UTORAK - Lk 10,21-24: Jednostavno i čisto srce 
jedino je sposobno prihvatiti Radosnu vijest o Bogu 
Ocu. Mudri i umni, ukoliko nisu otvoreni istinskim 
vrednotama, lako upadnu u zamku koja ih odvodi 
od istine da su bitne stvari očima nevidljive i 
razumom neshvatljive. 
SRIJEDA – Mt 15,29-37: Čudesno umnažanje 
kruha moglo se dogoditi zato jer su učenici donijeli 
Isusu sve što su imali. Bog može napraviti čudo 
jedino ukoliko mu se čovjek u potpunosti vjerom 
preda. Uostalom, Bog od nas ne traži puno. Bog od 
nas traži sve, ma koliko to malo bilo. 
ČETVRTAK – Mt 7,21.24-27: Kao što čovjeka u 
moru ne spašava potvrda o završenom tečaju 
plivanja, nego stvarno znanje plivanja, tako ni nama 
neće osigurati vječno zajedništvo s Bogom nikakvi 
krsni listovi, obavljeni sakramenti ili izjašnjavanje da 
smo katolici u popisu, nego vršenje volje Nebeskoga 
Oca, koja se sastoji u činjenju dobra svakome 
čovjeku. 
PETAK - Mt 9,27-31: Osim djelotvorne ljubavi, koja 
je najbolji pokazatelj je li netko opredijeljen za 
Isusa, oznaka pravoga Isusova učenika je neupitna 
vjera. Vjera koja može brda premještati. Vjera koja 
može slijepcima oči otvarati. Kad Sin čovječji 
ponovno dođe, hoće li naći vjere na zemlji? 
SUBOTA – Mt 9,35-38: Žetve je mnogo, a radnika 
malo - veli Isus. Prilika je to da još jednom 
posvijestimo potrebu molitve za duhovna zvanja te 
stvaranje ozračja u našim obiteljima i župnim 
zajednicama koje bi pridonijelo prepoznavanju 
Božjeg poziva i spremnom odgovoru. 

 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

IZ EVANĐELJA PO MARKU 13, 33-37 

 
 
 
Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. 

Kao kad ono čovjek neki polazeći na put 
ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, 
svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi 
da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će 
se domaćin vratiti - da li uvečer ili o 
ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro - 
da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada 
dođe." 

Što vama kažem, svima kažem: Bdijte! 

Bdijte! Čekajte objavljenje 
Gospodina našega Isusa Krista. 

1. ČITANJE: Iz 63, 16-17. 19. 64, 2-7        
Često nam izgleda da je Bog daleko od 
nas i od našega svijeta. Ipak, on je naš 
Otac. Naši grijesi nas dijele od njega. On 
je uvijek kadar razdrti zastor koji nas od 
njega dijeli i očitiovati se našim očima. 
Od nas se traži jedino otvorenost njemu – 
Gospodinu. 

2. ČITANJE: 1 Kor 1, 3-9                           
Velika je milost da možemo živjeti 
nadajući se Kristovu ponovnom 
dolasku. No, od nas se traži i velika 
odgovornost: moramo ljudima oko sebe 
pružiti svjedočanstvo vjere. 

                                                                                                                                                                

EVANĐELJE: Mk 13, 33-37                       
Krist govori o svome dolasku na kraju 
vremena. On će doći iznenada poput 
domaćina koji se vraća s putovanja. Od 
nas traži da budemo budni kako nas pri 
svome dolasku ne bi iznenadio. 

Gospodine,                     
nauči me strpljivo čekati.          

Znam, čekanje je                 
kao velika i prazna posuda         

koju treba ispuniti uzdanjem, 
nadom i odvažnošću.             

Tek tada će čekanje biti           
put prema budućnosti,            
put na kojem ću otkriti            

skriveni smisao svog čekanja,      
put čežnje koja će svu puninu      

naći u tebi...                     
U tebi, moj Stvoritelju. 

Joseph Timmermann 

F R A N J E V AČK I  S A M O S T A N  U Z N E S E N J A  M A R I J I N A  
Ž U P A  S V .  T R O J I C E  -  S P L I T  -  P O L J U D  

1. NEDJELJA DOŠAŠĆA                     
30.  studenog  2008. 

Izdaje: FRANJEVAČKI SAMOSTAN UZNESE JINA  PLI -  P        NJA MARI -  S T  OLJUD          
Poljudsko šetalište 2         tel. 381 377        www s tan-p. amos oljud.com                         

uređuje i odgovara: fra Damir, župnik  mob. 095 905 36 93      E-mail: fradamir@gmail.com           

I N F O  K U T A K 
MISE ZORNICE U DOŠAŠĆU           
slavimo svakog jutra u 6 sati 

                                

+ Pohod obiteljima i blagoslov započet 
ćemo u petak, 12.12., prema rasporedu 
koji će biti objavljen slijedeće nedjelje. Oni 
koji su doselili u župu od posljednjeg 
blagoslova, kao i oni kod kojih prošle 
godine nismo bili, a žele da dođemo, 
trebaju se prijaviti u župnom uredu ili u 
sakristiji nakon mise.  

                                

SVETE MISE                                                         
- nedjeljom u  8.30 - u crkvi sv. Trojice        
            9.00 - pjevaju djeca                        
            10.00 - pjeva župni zbor                  
            11.30  - pjeva VIS "Abba"       
.             18.00 - tiha sv. misa 

- radnim danom u 7.00 i 18.00 sati               
- subotom nema večernje mise                        

                                

EUHARISTIJSKO KLANJANJE                                
- svakog utorka nakon večernje mise              
- prvog petka u mjesecu nakon večernje mise 

MOGUĆNOST ISPOVIJEDI                                     
- nedjeljom prije svih misa                                       
- svakog utorka prije večernje mise                         
- prvog petka u mjesecu prije večernje mise 

 POBOŽNOST SV. ANTI                                        
- utorkom prije večernje mise                           
- kroz čitavu godinu, svakog utorka, večernju 
svetu misu prikazujemo za štovatelje sv. Ante i 
dobročinitelje samostana (na njihove nakane). 

SVETE MISE  možete naručiti u radno vrijeme 
župnog ureda te prije ili nakon mise. Primamo 
narudžbe misa i za slijedeću godinu. 

                                

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA     
ponedjeljkom i četvrtkom od 17.00 do 18.30   

utorkom i petkom od 10.30 do 12.00 sati 
 

P kl i b t k lj j k

http://www.samostan-poljud.com/


 

Gospodine, svemogući Bože,  
zahvaljujemo ti,                                                    
što nas tvoja spasonosna riječ                          
čini trijeznima i budnima. 
Zahvaljujemo ti, što živimo                                 
u ovom prolaznom svijetu. 
Stvoreni smo iz zemlje, 
i u zemlju ćemo se pretvoriti. 
Tvoja riječ će nas pozvati u tvoju slavu. 
 
I proći će ovaj svijet.                                           
Tvoje kraljevstvo dolazi. 
Tvoje kraljevstvo će doći svima                        
koji su žalosni, 
koji se moraju rastajati od voljenih osoba, 
koji se moraju rastajati od snova i planova,      
od nadanja i životnih zamisli, 
onima koji su bolesni, osamljeni i zdvojni, 
koji neopisivo trpe i nečuveno kriče, 
koji neprestano lijevaju suze. 
Neka ih ispuni Tvoja snaga                                 
da mogu iznova započeti.  
 
I svijet prolazi. Tvoje kraljevstvo dolazi. 
Tvoje kraljevstvo dolazi svima                            
koji ispovijedaju tvoje ime                                   
i pripadaju tvojoj zajednici. 
Koji su tvoju riječ neiskrivljenu dalje predali.
Koji su ohole pozivali na red                               
i tješili žalosne i zdvojne. 
Da se ne zavode za jakima,                                 
niti se dopuštaju zasljepljivati.                           
I daj da svi mi budemo 
u tami budni, u panici trijezni, 
pred pogledom u ništa odvažni. 
 
Gospodine, svemogući i vječni Bože. 
Naše vrijeme je u tvojim rukama. 
Kroz tisućljeća nas nije bilo                               
a ti si od vječnosti. 
Ti ostaješ do vijeka. 
Svakog časa osjećamo tvoju milost. 
Svakim udisajem slavimo tvoju silu. 
Svakim korakom ulazimo u tvoje kraljevstvo. 

Neka ti bude slava, čast i dika, 
tebi jedini, svemogući Bože, 
Oče, Sine i Duše Sveti  
sada i uvijek i do vijeka. 

Manfred Josuttis, Offene Geheimnisse

Gospodine, Bože naš, obnovi nas        
razvedri lice svoje i spasi nas           

Nećemo se više odmetnuti od tebe;      
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.  

Ps 80 
 

Kada se Isus povlačio na molitvu,  
činio je to najradije noću.  

On je bdio dok svijet spava…  
Svaki je kršćanin pozvan posvetiti molitvi 

određeni dio noći.  
Dužina bdijenja je manje važna…  

Sav je život kršćanina usmjeren  
radosnom iščekivanju Kristova dolaska.  

Ne znamo kada Krist dolazi,  
nego samo da On već dolazi.  

On nije onaj koji će doći, nego Onaj  
koji dolazi (Otk 22,20).  

U Otkrivenju Isus je nazvan:  
„ Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi.“  

Ova definicija Isusa uključuje tri glavna 
vremena: prošlo, sadašnje i buduće.  

Valja primijetiti da se Isusova budućnost 
ne izražava, kako bismo očekivali,  

s Onaj koji će biti, nego s Onaj koji dolazi. 
To je jedina Isusova stvarnost  

koju trebamo očekivati.  
Isus je sav advent,  

došašće u etimološkome smislu riječi.  
Andre Louf, Gospodine, nauči nas moliti 

 

P A V L O V    K U T A K              
 u godini sv. Pavla                  

Isus nam na različitim mjestima Evanđelja govori da 
trebamo ostati trijezni i budni. Aostol Pavao jasno 
govori: 'vrijeme je već da se oda sna prenemo jer 
nam je sada spasenje bliže nego kad povjerovasmo. 
12Noć poodmače, dan se približi! Odložimo dakle 
djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti.' Ovo 
radosno iščekivanje Božjega dolaska određuje naš 
život i daje mu napetost. Iščekivanje da se na nama 
ispune Božja obećanja daje nam pozorno paziti na 
put kojim hodimo. 

 POMOĆ ZA MOLITVU 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZMIŠLJANJE UZ MISNA ČITANJA: Bdijte, Gospodin dolazi! 
 

U vrijeme priprave za blagdan Božića potrebno je oraspoložiti se kako bi se u našim 
srcima i u našem ponašanju mogao roditi Isus koji je Krist. Potrebno je odbaciti sve ono 
što nas priječi da u potpunosti budemo Kristovi. Iščekivanje Božića i prisjećanje na 
Kristovo rođenje s jedne nas strane veseli otajstvom Božjega utjelovljenja, a s druge 
strane nas uozbiljuje za iščekivanje drugoga Kristova dolaska. Zato nas i današnje 
evanđelje, na prvu nedjelju došašća, potiče da bdijemo i vazda budemo spremni na 
Kristov ponovni dolazak. 
 

Ne znate kada je čas. Neodređenost vremena drugoga Kristova dolaska na kraju 
ovakvoga načina postojanja, potiče nas da uvijek budemo spremni na njegov dolazak. 
Posvješćuje nam činjenicu da je za nas koji u Krista vjerujemo jedino vrijeme koje 
živimo danas i jedini prostor koji imamo ovdje. Kršćani se nadahnjuju na prošlosti i 
usmjeravaju se ka budućnosti, ali jedino vrijeme u kojemu djelima pokazuju ljubav 
utemeljenu na vjeri je sadašnjost. Budući da ne znamo kada je čas, živimo svaki 
trenutak sa sviješću da je svaki čas bitan. 
 

Upravu povjeri slugama – svakom svoj posao. Vrijeme i prostor u kojemu trebamo 
iščekivati drugi Kristov dolazak, a ujedno i pripremati se za proslavu otajstva Božića je –
ovdje i sada. Način na koji ćemo to ostvariti je, po riječima današnjega evanđelja, da 
svatko obavlja povjereni mu posao. Prilika je to još jednom posvijestiti istinu vjere da 
čovjek Boga slavi i sudjeluje u Božjem stvoriteljskom djelu predanim, kreativnim, 
odgovornim, poštenim i marljivim radom. Kao što je potrebno na najbolji mogući način 
obavljati svoj posao, tako je potrebno i stvoriti ozračje u kojemu će i svatko drugi moći 
obavljati svoj posao. Takav stav nas oslobađa od prigovaranja, sumnjičenja i 
ogovaranja, a odgaja nas za povjerenje i dijaloški suživot. 
 

Bdijte. Bdjeti znači biti svjestan onoga što se događa oko tebe, za razliku od sna ili 
omamljenosti kad čovjek stvarnost ne uočava ili je doživljava krivo, kad sanja. Zadaća je 
Kristovih učenika bdjeti i biti svjesni onoga što se oko njih događa. No to je tek prvi 
korak na koji su kršćani pozvani. Nakon što uočimo događaje oko sebe i promotrimo 
znakove vremena, potrebno ih je ispravno prosuditi. Nakon prosudbe donesene na 
temelju zdravog razuma, opredijeljene vjere, Božje Riječi i crkvenog učiteljstva, valja 
donijeti odluku o mogućem djelovanju. I na kraju tu odluku treba i sprovesti u djelo, 
odnosno djelovati tako da svojim životom proslavimo Boga i pomognemo drugim 
ljudima nastojeći oko općega dobra. 
 

Što vama kažem – svima kažem. I zadnji poticaj koji izlazi iz riječi današnjega 
evanđelja odnosi se na nužnost misionarskoga djelovanja Crkve. Radosnu vijest 
evanđelja ne možemo zadržati samo za sebe, nego ju je potrebno podijeliti sa svim 
ljudima. To možemo učiniti tako da propovijedamo Evanđelje i svakome tko od nas 
zaište objašnjenje nade koja je u nama navijestimo istinu o Bogočovjeku Isusu koji je 
Krist. No puno učinkovitije je ukoliko Evanđelje svjedočimo svojim praktičnim životom i 
ukoliko ljudi prema našem ponašanju prepoznaju da smo povjerovali onome koji nam je 
jedini Put koji želimo slijediti, jedina Istina koja nas vodi naprijed i jedini Život za koji se 
isplati živjeti. 

Stalno imajte na umu kako je sve ispraznost i kako sve brzo stiže svome kraju.        
To nam pomaže da se odvratimo od svoje navezanosti na bezvrijedne stvari           

i usmjerimo prema onome što nikada neće završiti.                            
Terezija Avilska 


