
 

 

Izdaje: Župni ured Prikazanja Blažene Djevice Marije u Smilčiću 

Nedjelja, 9. rujna 2012. - 23. nedjelja kroz godinu B 

Ponedjeljak, 10. rujna 2012. - Sveti Nikola Tolentinski 

Utorak, 11. rujna 2012. - sv. Proto i Hijacint Rimski 

Srijeda, 12. rujna 2012. - Ime Marijino 

Četvrtak, 13. rujna 2012. - sv. Ivan Zlatousti 

Petak, 14. rujna 2012. - Uzvišenje svetog Križa 

Subota, 15. rujna 2012. - Gospa Žalosna 

Nedjelja, 16. rujna 2012. - 24. nedjelja kroz godinu B 

 Mladi su parovi zagrljeni šetali uz cvijeće svih boja. Veliko, staro 

i snažno drveće uljepšavalo je pokrajinu, a u daljini su se vidjela svjetla 

grada. 

 Kada je muškarac uz prozor detaljno objašnjavao sve to, njegov je 

prijatelj na drugom krevetu zatvorio oči te zamišljao sve te slikovite pri-

zore. Jednoga dana mu je muškarac uz prozor opisivao paradu, koja se 

kretala uz jezero. Bez obzira što njegov prijatelj nije čuo tu muziku, on ju 

je vidio u svom umu. Tako su prolazili dani i tjedni. 

 Jednoga je jutra medicinska sestra donijela vodu za umivanje i uz 

prozor pronašla tijelo muškarca koji je u snu mirno umro. Bila je tužna i 

pozvala je medicinsko osoblje koje je tijelo odnijelo van. 

 Odmah kada je to bilo moguće, drugi muškarac je zamolio da ga 

pomaknu uz prozor. Sestra mu je sa zadovoljstvom udovoljila, pobrinula 

se da se udobno namjestio te ga ostavila samoga. Uz veliki napor podigao 

se polako na laktove kako bi prvi put ugledao vanjski svijet. Konačno je 

imao priliku sam uživati u vanjskim ljepotama. Pogledao je kroz prozor i 

ugledao prazan zid. 

  Muškarac je pitao sestru koji je to bio razlog da je pokojni prija-

telj tako lijepo opisivao stvari u vanjskom svijetu. Sestra mu je rekla da je 

bio slijep i da nije mogao vidjeti zid koji je stajao ispred prozora. Reče: 

»A, možda je htio usrećiti vas? «Neizmjerna sreća leži u usrećivanju dru-

gih, bez obzira na naše uvjete. Podijeljena tuga se raspolovi, a kada dije-

limo sreću ona se podvoji. Ako se želiš osjećati bogatim tada prebroji 

stvari koje ne možeš kupiti novcima. »Danas je dar, zato se zove sadaš-

njost«. 

 

Nepoznati autor 
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23.  nedjelja kroz godinu B 

ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA  

SMILČIĆ 

 

 

 

On, trajni lik Božji, nije se kao plijena 

držao svoje jednakosti s Bogom, 

 nego sam sebe "oplijeni" uzevši lik slu-

ge, postavši ljudima sličan;  

obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe,  

poslušan do smrti, smrti na križu.  

Zato Bog njega preuzvisi i darova mu 

Ime.  

Ime nad svakim imenom, da se na ime 

Isusovo prigne svako koljeno, nebesni-

ka, zemnika i podzemnika.  

I svaki će priznati: Isus Krist jest Gos-

podin - na slavu Boga Oca. (Fil 2, 6 - 11) 

 



 

 

Evanđelje   Mk 7, 31-37 
Gluhima daje čuti, nijemima govoriti. 

 

Čitanje svetog EvanĎelja po Marku 

 

U ono vrijeme: Vrati se Isus  iz krajeva tirskih pa preko Sidona doĎe Ga-

lilejskom moru, u krajeve dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucav-

ca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, uti-

sne 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 go-

vorili:»Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti!« 

Riječ Gospodnja. 

Trenutak za razmišljanje o Evanđelju 

 

 “Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.” 

“Isusu donesu nekog gluhog mucavca.” Otkrivamo ulogu drugih u otkri-

vanju Isusa i u približavanju k Njemu. Nitko ne može do Isusa sam, uvi-

jek se dogodi da netko drugi posvjedoči za Isusa, da se na taj način ljudi 

zainteresiraju za Njega. 

 

 U evanĎelju se spominju geste doticaja ušiju i jezika. Prvim se 

kršćanima to učinilo tako znakovito za odnos prema Riječi, da su se saču-

vale te geste kod podjeljivanja sakramenta: prilikom krštenja djece saču-

vana je riječ “Effata” – “Otvori se!” Tom riječju “Otvori se!” misli se i 

na duhovno otvaranje ušiju da bismo mogli slušati Riječ Božju, a organi-

ma za govor navješćivati Riječ Božju i svjedočiti za Isusa. 

 

 Gluhost i nijemost u metafori vjere idu zajedno. Tko je gluh za 

Boga taj je i nijem za svjedočenje vjere. Da bismo bili sposobni “govoriti 

vjeru”, potrebni smo najprije ozdravljenja od gluhoće za Boga. Preduvjet 

je dakle – posluh. Za poslušnu vjeru potreban je dar sluha za Božju riječ. 

Gospodine Isuse Kriste! Nama, Crkvi svojoj, daj da u poslušnosti Tebi 

trajno navješta čudesna djela Tvoje ljubavi! DM 

 

 

Duhovna priča: Usrećiti drugog 

 Dva muškarca, obojica jako bolesni, zajedno su ležali u bolnici. 

Jedan od njih je svaki dan imao mogućnost sjediti u svom krevetu zbog 

izdvajanja vode iz njegovih pluća. Njegov krevet je stajao uz jedini pro-

zor u sobi. Drugi muškarac je morao stalno ležati na leĎima. 

 

 Brzo su se upoznali i razgovarali po cijele dane. Pričali su o svo-

jim obiteljima, svojim domovima, poslu, gdje su bili u vojsci, i gdje na 

odmoru. Svaki dan je muškarac koji je sjedio uz prozor opisivao drugome 

muškarcu stvari koje je vidio vani. 

 

 Muškarac na drugom krevetu je počeo živjeti za te jednosatne tre-

nutke kada je njegov prijatelj sjedio i pričao o dogaĎanjima i bojama 

vanjskoga svijeta. Prozor je gledao na park uz jezero s labudovima. Guske 

i labudovi su se igrali u vodi, a mala su djeca spuštali svoje male čamce u 

vodu. 

 

Meditacija 

 

Bože,  

izliječi me od gluhoće mojeg uha 

od brbljavosti mojeg jezika 

Bože,  

smekšaj moje srce 

neka bude Tvoja Riječ 

oslobodi moj jezik od šutljivog straha 

Bože, 

onda kad trebam biti Tvoja Riječ 

često šutim, nemam snage progovoriti 

ponekad bacam biserje pred svinje 

Bože, 

Ti koji gluhima daješ čuti, 

a nijemima govoriti! 

Smiluj mi se,  

izliječi me od gluhoće mojeg uha 

od brbljavosti mojeg jezika 

i od ništavne šutnje koja razdire ... 


