
dar Božji koji se po vjeri dobiva. Opravda-
nje nije povlastica izabranih, samo nekih, 
nego je opći dar, jer jadan je Bog, Bog za 
sve, koji je žrtvom na križu svima ponudio 
spasenje. 
Slobodni izbor naglašava se u Evanñelju. 
Graditi na pijesku ili na čvrstoj stijeni. 
Onaj koji sluša i izvršava Njegovu riječ 
mudar je čovjek koji gradi na stijeni. Vjera 
i djela! Jedno i drugo. Vjera bez djela ne 
znači ništa, prazna je. Bez djela vjera pos-
taje pusta ideologija. Potrebno je Božju 
riječ shvatiti i iskreno u djelo provesti, da 
nas ne dočeka Kristov pravorijek:"Nikad 
vas nisam poznavao! Nosite se od mene vi 
bezakonici." Zato onaj koji gradi na pijes-
ku, ne sluša Njegovu riječ ili ako i sluša, 
ne izvršava je. Takva grañevina ne može 
odoljeti bujicama i vjetrovima i biti će 
"ruševina velika". 
Višestoljetna veza našeg naroda s Bogom, 
prihvaćanje Božjeg zakona dušom i srcem, 
daje nam pravo razmišljati da smo "Božja 
grañevina" neuništiva, jer smo slušali, 
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razumjeli i izvršavali Božju riječ. Platili smo 
zbog toga i još plaćamo, ali izabrali smo 
blagoslov, a ne prokletstvo. Treba i danas 
pokazati da poštujemo i provodimo sva 
pravila gradnje na stijeni. Molimo Boga da 
nam u tome pomogne. 

TB 

Vjeronauk:   
• Prvopričesnici:  srijeda 15:00 
• Krizmanici:       srijeda, 16:00 
• Župni za djecu: subota, 10:00 

 

Veliki pjevački zbor: 
 srijedom u 19:00 
Dječji pjevački zbor: 
     Liturgijska grupa: 
 petkom u 19:00 

 

 MoViNG 
Mladi o vjeri i nadi govore 
        utorkom u 20:15 sati 

• 24. veljače 
• 10. ožujka 

Biblijsko-molitveni susreti 
četvrtkom u 19 sati 

 

U našoj župi 

• 17. ožujka 
• 5. svibnja 

Priprema roditelja za krštenje djece 
• petak,   3. ožujka u  19:00 
• petak,   1. travnja   u  19:00 

 

• 3. ožujka u 18. sati 
• 24. ožujka u 18. sati 

• 28. travnja u 18. sati 
• 20. svibnja u 18. sati 

Klanjanje - priprema za susret s Papom 
 

 

Križni put 
• petkom u 18 sati. 

Čista srijeda - Pepelnica 
• Zapovijedani post i nemrs 
• Sv. misa u 18:30 

Tko gradi kuću (svoj vjerski život i svjeto-
nazor) na stijeni, ne mogu joj nauditi svi 
vjetrovi i bujice ovoga bezbožnog, sebič-
nog i izrazito materijalnog svijeta. Nije 
lako odoljeti napastima novca, političkog 
položaja i utjecaja, boljeg radnog mjesta, 
neodgovornog i nepoštenog ponašanja. 
Vjera stavlja čovjeka pred izbor: vršiti 
volju Božju ili ne. Dar zdravog razuma i 
slobodne volje osnovne su odrednice naše 
slobode, ali i velike odgovornosti. Kako 
Zakon shvatiti kao dar, prihvatiti ga sa 
zahvalnošću i radosno i zauzeto ga provo-
diti? Današnja čitanja upućuju na naš 
izbor: blagoslov ili prokletstvo, grijeh ili 
vjera i gradnja na stijeni ili pijesku. 
U prvom čitanju Mojsije progovara Izrae-
lu:"Utisnite moje riječi u svoja srca i svoje 
duše, kao znak privežite na svoju ruku, 
neka vam bude kao zapis meñu očima". 
Bog traži da se Njegova riječ  živi. Srce i 
duša, znači cijeli čovjek - srce središte 
osjećaja, duša čovjeka u njegovim korije-
nima, ono u čemu je on odgovorni pojedi-
nac. Božju riječ imati na pameti ("meñu 
očima"), u svojim djelima ("na ruci"). 
Pavao govori da se opravdanje i spasenje 
ne ostvaruje po djelima Zakona, nego je 

Tko s Bogom prekine vezu, za vječnu domovinu gubi vizu.  

Pnz 11,18. 26-28. 32 ; 
Ps 31,2-3a. 3b-4. 17.25; 
Rim 3,21-25. 28; 
Mt 7,21-27 

Br 202. 6. 3. 2011. 

Nedjeljna misao 

9. nedjelja kroz godinu 

NUDIM VAM DANAS 

BLAGOSLOV I  

PROKLETSTVO: 

BLAGOSLOV BUDETE LI  

SLUŠALI ZAPOVIJEDI, A 

PROKLETSTVO AKO NE 

SLUŠATE!  


