
 „Umnoži nam vjeru!“ zavapili su uèenici u današnjem evanðelju (Lk 

17, 5-10). Ako je njima trebalo umnožiti vjeru koliko onda mi danas 

moramo moliti Gospodina da nam umnoži vjeru? Kakvu vjeru?

IMAMO LI VJERE?

Pitanje vjere je zanimljivo. Èesto èujemo tvrdnju da je vjera osobna 

stvar svakog pojedinca i da se nikako ne bi smjela javno oèitovati. Tako 

misle èak i neki vjernici. To što oni koji vjeruju u horoskop, reiki, tarot, 

bio-energiju, kristale, maltretiraju „sve živo“ oko sebe, to se drži 

najnormalnijim. Svake veèeri, pa sve do zore, manje više, sve TV postaje 
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prodaju nesretnim dušama lažnu nadu i kradu im san i novac. I život. 

Naravno sve uz blagoslov vlasti.

Teza da se naša rimokatolièka vjera ne bi smjela javno pokazivati, isto 

je toliko apsurdna kao i teza da ne bismo smjeli javno disati ili govoriti, jer 

i to je jako osobna stvar svakoga od nas.

Neki æe na to reæi da svi ljudi dišu i govore, ali da svi ljudi ne vjeruju i da 

svi ljudi nisu vjernici. Ali to ne stoji. Na ovome svijetu ne postoje 

nevjernici. Nema ljudi koji ne vjeruju barem u nešto ili u nekoga. 

Svi smo mi vjernici. Svi.

Jedni vjeruju u Boga, a drugi u ovozemaljske bogove. Vjerujemo 

politièarima i njihovim obeæanjima, pa ih temeljem svoje vjere - biramo. 

Vjerujemo medijima i njihovim „istinama“, pa ih temeljem svoje vjere 

gledamo, slušamo i èitamo. Vjerujemo reklamnim porukama, pa 

temeljem svoje vjere kupujemo stvari koje uglavnom ne trebamo.  

Vjerujemo ogovaranjima, manipulacijama i lažima, pa ih širimo na sve 

strane. Vjerujemo zlu, pa ga toleriramo. Vjerujemo „svemu i svaèemu“, 

ali zato najmanje vjerujemo jedni drugima. I sve manje vjerujemo Bogu.

Ali kako bez vjere u Boga èovjek nije u stanju živjeti onda mi 

izmišljamo razno razna božanstva, „zlatnu telad“, i onda njih èastimo, 

njima se klanjamo, od njih pomoæ oèekujemo, u njih polažemo sva svoja 

nadanja.

Uèenici su zatražili su od Isusa neka im „umnoži“ vjeru. Logièno. 

Razumljivo. Uvjereni smo da to isto treba i nama danas. Treba nam veæa 

vjera. Umnožena vjera. 

Što Isus èini? Ne polaže na njih svoje ruke i ne èini èudo. Govori im: 

„vjeru veæ posjedujemo“. 

Dobro, imamo vjeru, ali u koga? U koga mi polažemo svoju vjeru? 

Kome vjerujemo?

Nažalost previše nas je koji najprije vjerujemo svijetu, pa sebi, a tek 

onda (ako i tada) Bogu. 

Tolike ovozemaljske stvari nas okupiraju da ne stignemo niti misliti na 

Boga i svoju vjeru.  

Vrlo rijetko ili nikada se ne pojavljujemo u crkvi, na zajednièkom 



susretu s Gospodinom u Njegovoj rijeèi i Euharistiji. Djeca æe nam još 

dogurati do prve prièesti i krizme, a time prestaje svaka daljnja vjerska 

aktivnost. Vjenèanja ili ima ili nema i puno ne smeta ako kasnije doðe do 

rastave. 

Psovati Boga, služiti se najbestidnijim izrazima u razgovoru i na 

javnim mjestima - to nije ništa, to se nikome ne zamjera. Ali moliti, iæi u 

crkvu ili na vjeronauk - to je zaostalost! 

Zato ako te spopadne vjerska sumnja, najprije moli: Gospodine, 

umnoži mi vjeru! 

"O blažena krunico Marijina, slatki 

lanèe koji nas ponovo vodiš k Bogu, 

vezo ljubavi koja nas ujedinjuješ s 

anðelima, tornju spasenja u nasrtajima 

pakla, sigurna luko u zajednièkom 

brodolomu, mi te nikada više neæemo 

pustiti. Bit æeš nam pomoæ u smrtnoj 

boli. Tebi æe biti upravljen posljednji 

poljubac života koji se gasi. I posljednji 

glas naših usana bit æe tvoje slatko ime, 

o Kraljice grešnika, o Majko naša 

draga, o Utoèište grešnika, o 

Najuzvišenija tješiteljice žalosnih. 

Bila svugdje blagoslovljena, 

danas i uvijek na zemlji i na nebu. 

Amen!"

(bl. Bartol Longo, apostol krunice)

Listopadska pobožnost



Izdaje: ŽUPA GOSPE U SITI
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v Raspored bogoslužja

?Radnim danom: sv. misa u 18:30

?Èetvrtak:  nakon mise klanjanje pred Presvetim

?Subota: misa u 7:30

?Nedjelja: 9:00, 11:00, 19:00

 Stranica župe na Facebook-u:

"Župa Gospe u Siti - Strožanac"

ŽUPNE OBAVIJESTI

Župni susreti za djecu i mlade
OSNOVNA ŠKOLA
1. razred: subota 9:oo
2. razred: subota 9:oo
3. razred: petak 10:oo ili 16:oo
4. razred: subota 11:oo 
5. razred: petak 11:oo ili 17:oo
6. razred: petak 11:oo ili 17:oo
7. razred: petak 9:oo ili 15:oo
8. razred: petak 9:oo ili 15:oo

PRIPRAVA ZA KRIZMU TRAJE DVIJE GODINE:
1.  r. srednje subota 17:oo
2. r. srednje subota 16:oo(M)   15:oo(Ž)

OSTALO
3.i 4. r. srednje subota 18:00
ministranti subota 7.15 (st.) i  8:30 (ml.)
Djeèji zbor subota 10:00

Duhovna obnova
za mlade 

Petak
u  20:00


