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EVANĐELJE: Iv 2, 1-12

U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu
bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina
nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će
njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite!«
A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže
Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im reče:
»Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta
vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola
pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se
ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.«
Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše
u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim
učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana.
... življeno Evanđelje ...
Posljednjih tjedana slavili smo čudesan događaj Božje dosjetljive, nježne, suosjećajne
ljubavi. Divili smo se malome Djetetu, u njemu prepoznavali Božjega Sina – Riječ
Božju koju nam je Otac darovao da nam ispriča sve o sebi i da mu mi napokon
povjerujemo. Ivanovo evanđelje koje nas danas vodi u Kanu Galilejsku stavlja pred
nas prvo znamenje koje Isus čini da učvrsti našu vjeru. I mnoga druga znamenja

zapisao je Ivan da vjerujemo da je Isus Sin Božji i da vjerujući imamo život u imenu
njegovu (usp. Iv 21,30-31).
Pitanje vjere koja vodi istinskom životu neraskidivo je vezano uz Isusovo uskrsnuće.
Zato nas početak današnjeg evanđelja podsjeća na temelj naše vjere – TREĆI DAN:
Trećega dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. (Iv 2,1). I ne samo na temelj, već i na
naš cilj: slika svadbe svjedoči da Bog svakog od nas zove za svoj stol, na gozbu koju
on sâm za nas priprema. Koje li neopisive radosti i nemjerljivog dara – biti pozvan i
sjesti za stol u zajedništvu Presvetog Trojstva!?
Znamo da se na svadbu ili neko slavlje ne ide bez dara. Što ćemo Bogu odnijeti? Što
pripremiti? Što mu je potrebno? Što bi Bog želio? Možda bismo bez puno
razmišljanja rekli: Pa dovoljna je vjera! No, ne zaboravimo uz vjeru donijeti i
kamenu posudu svoga života. Kakvi god da jesmo, Bog nas ne želi bez nâs samih.
Uvjerava nas u to i čudo u Kani: A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih
posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: „Napunite posude
vodom!“ I napune ih do vrha. (Iv 2,6-7).
Isus je potom pretvorio vodu u vino. U kamenim i starim posudama dogodilo se
nešto novo. Usudimo se povjerovati da Bog može i želi naše ustajale živote
preobraziti svojom novošću. Trgnimo se i potrudimo učiniti samo prvi korak,
napuniti posude do vrha vodom. Isus će učiniti ostalo. Ali učinimo i mi onoliko
koliko je do nas. Učinimo ono malo, a Bog će od toga učiniti puno. Pa trećeg je dana
od našeg propadljivog tijela učinio nepropadljivo, smrtno tijelo ovio je u besmrtno,
prolaznom životu darovao je vječni, u naše strahove unio svjetlo nade, našu grešnost
oprao je svojom krvlju kojom nam i dalje utažuje životnu žeđ po Euharistiji, gozbi
svoje ljubavi. Nahranimo i očistimo svoje kamene posude i danas na toj gozbi te u
pričesnoj pjesmi uskliknimo: Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama i
povjerovali joj! (s. Vinka Marović, FDC)

... riječi pape Franje ...
Molite Boga kao dijete oca
U teškim trenucima kada hodimo putom daleko od
Boga, napušteni od svijeta i ukočeni osjećajem
krivnje, moramo naći snage za molitvu počevši od
riječi Otac, s nježnim osjećajem djeteta koje kaže: „tata, oče“ (…). Osvrnuvši se na
Poslanicu svetog Pavla apostola Rimljanima, Papa je nastavio kateheze o molitvi
Oče naš i naglasio da nam u molitvi Gospodin neće sakriti svoje lice, neće se zatvoriti
u tišinu, jer nas nikada nije izgubio iz vida, uvijek je ostao vjeran svojoj ljubavi za
nas; traži nas, ljubi, u nama doživljava ljepotu, iako možda mislimo da smo

beskorisno protratili sve svoje talente. Bog nije samo otac, nego i majka koja nikada
ne prestaje voljeti svoja stvorenja – rekao je Sveti Otac i objasnio – S druge strane,
kod Njega postoji vrijeme trudnoće koje traje zauvijek, daleko više od one fizičke od
9 mjeseci. To je trudnoća koja rađa beskonačni krug ljubavi. Za kršćanina moliti
znači jednostavno reći: oče, tata; reći oče s djetinjim povjerenjem.
Naime, Bog neće sakriti svoje lice ni pred našim gorčinama – rekao je papa
Franjo i nastavio – Neće se zatvoriti u tišinu. Recite mu Oče i On će vam odgovoriti.
Imate oca! Netko će reći: da, ali ja sam nitkov. No, imaš oca koji te ljubi! Reci mu:
'Oče', i počni tako moliti i u tišini će ti reći da nas nikada nije izgubio iz vida. Netko
će reći: Ali, Gospodine, napravio sam ružne stvari. Odgovor će biti: Nikada te nisam
izgubio iz vida; sve sam vidio. Ostao sam uvijek uz tebe, vjeran svojoj ljubavi prema
tebi. To će biti odgovor i zato nikada nemojte zaboraviti reći: Oče. (…) U prvoj riječi
Očenaša, odmah nalazimo duboku novost kršćanske molitve. Ne radi se samo o
korištenju simbola, lika oca kojega treba povezati s otajstvom Boga, nego o tomu
kako imati cijeli Isusov svijet izliven u svoje srce. Reći „Abba“ znači nešto mnogo
prisnije i što nas
dublje
dira,
negoli
jednostavno nazvati
Boga Ocem. (...) Zato je
ta izvorna aramejska
netko predložio da se
riječ „Abba“ prevede
s riječju „tata“ i umjesto
naš“, da se govori
da se kaže „Oče
„tata“. (…) Ti izrazi
potiču osjećaj, toplinu i
djetinjstvo – rekao je
nešto što nas vraća u
Papa i nastavio –
Možemo zamisliti sliku
djeteta
potpuno
obavijenog zagrljajem
oca
koji
osjeća
beskonačnu
nježnost
prema njemu. Da biste dobro molili potrebno je imati dječje srce, a ne prikladno, jer
tako se ne može dobro moliti. Potrebno je moliti kao dijete u zagrljaju svojega oca.
„Oče naš“ dobiva značenje i boju ako ga naučimo moliti nakon što smo
pročitali prispodobu o milosrdnom ocu – rekao je Sveti Otac i dodao – kao što o njoj
izvještava evanđelist Luka govoreći o izgubljenom sinu kojega je zagrlio otac koji ga
je dugo čekao, koji se ne sjeća uvredljivih riječi, nego mu jednostavno daje do znanja
koliko mu je nedostajao. Te riječi daju život i snagu.
Pitamo se: je li moguće da ti, Bože, znaš samo za ljubav? Bože, zar ne
poznaješ mržnju? Ne, odgovorit će Bog, poznajem samo ljubav. Gdje je tvoja osveta,
pravda, ljutnja zbog tvoje ranjene časti? Bog će odgovoriti: poznajem samo ljubav.
Otac iz one prispodobe učinio je nešto što jako podsjeća na majčinu dušu. Osobito su
majke one koje ispričavaju djecu, štite ih, njihovi osjećaji prema njima ne prestaju,
nastavljaju ih voljeti, pa i onda kada ona više ništa ne zaslužuju. (Vatican News,
16.1.2019.)

... ž i v o t

z a j e d n i c e ...

• Radost nam je pozvati Vas na Sv. misu Treće nedjelje kroz godinu, 27. siječnja 2019.
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u 18.30h (St. Mary’s Church, Haddington Road, D4). Krunica BDM - od 18.00h. Sv.
ispovijed - od 17.15 do 18.15h. Slušajući Gospodinovu Riječ i blagujući Presveto
Tijelo i Krv sjedinimo se s Njime živim. Pozovimo svoje bližnje!
Želio bih vas, kao dušobrižnik, posjetiti i moliti s vama kao kod Blagoslova obitelji,
provesti vrijeme u druženju i razgovoru. Dobro je dogovoriti termin. Svi dosadašnji
susreti sa obiteljima i pojedincima prošli su doista lijepo i radosno – u molitvenom
raspoloženju, ali i lijepom druženju. Radujem se svakome susretu! No, neka nam
najvažniji susret uvijek bude EUHARISTIJA!
TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK održat će se u Dublinu od utorka, 19. veljače do
četvrtka, 21. veljače 2019. (19.30 do 21.30h) na lokaciji: Monastery of St
Alphonsus, St Alphonsus' Road Upper, Dublin 9. Čim prije se prijavimo zbog
organizacije Tečaja. Sljedeći Tečaj će biti u svibnju ili lipnju ove godine (ovisno o
potrebi).
Drage sestre i braćo, uskoro nastavljamo sa našim mjesečnim katehetskim susretima
(radionicama) za svu djecu. Termini su sljedeći: 9. veljače; 16. ožujka; 13. travnja i
11. svibnja 2019. (16.00 – 18.00h - St. Mary's, Haddington Road, Dublin 4). Često
bude upita o različitim sadržajima u našoj HKM Dublin. Polako se trudimo što više
činiti na našu duhovnu dobrobit. No, svakako - motivirajmo i pozovimo jedni druge
na sve događaje koje se trudimo organizirati. Znajmo iskoristiti ove prilike koje nam
se pružaju. Nemojmo ih mimoići. Za dobrobit su naše djece.
Ljubazno ste zamoljeni na e-mail naše Misije/inbox stranice na FB poslati svoje
podatke: ime i prezime, adresu, e-mail adresu/kontakt broj - te napisati aktivnost u
koju se želite uključiti, primjedbu, prijedlog… Hvala svima koji su to učinili!
Kao dušobrižnik na raspolaganju sam za Sv. ispovijed, razgovor ili drugi susret u
sjedištu Misije – The Presbytery, St. Mary's, Haddington Road, Dublin 4. Dobro je
unaprijed dogovoriti termin telefonom, e-mailom ili putem FB.
Na Sv. misi blagdana Krštenja Gospodnjega, 13. siječnja 2019. prikupljeno je
milostinje u iznosu od 226.79€. Drage sestre i braćo, hvala vam svima koji svojom
aktivnošću, molitvom i novčanim prilogom podržavate život i rad naše Misije.
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