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2. NEDJELJA KR.GOD., 16. siječnja 2022.  

Što god vam rekne, učinite! 
 
Poznavatelji istočnjačke svadbe kažu, da je to slavlje koje mi jedva možemo predstaviti. Puno, puno 
gostiju. Slavlje traje više dana. Svi su dobro počašćeni i to je priličan trošak. Siromašni ljudi jedva su 
to mogli sebi priuštiti (kao uostalom i kod nas u prijašnjim vremenima). Stvar je bila u tome da se 
nije mogao svatko oženiti. 
 
I danas je broj ženidbi opao, kako civilnih tako i crkvenih. To često puta traje dugo, dok ne 
“odgovaraju” uvjeti, pa da se dvoje vjenčaju. 
Na svadbu u selu Kani, nedaleko Nazareta, a koje i danas postoji, bila je pozvana Marija, majka 
Isusova. Među brojnim visokim gostima bili su također Isus i njegovi učenici. Marija je prva 
primjetila mučnu situaciju, domaćinu je ponestalo vina. Sramota pred svim gostima. Diskretno na to 
upućuje svoga sina. Što ona time želi? Što on treba učiniti? Očekuje li ona od njega čudo? Ili s njime 
želi podijeliti brigu, jer joj je žao domaćina? 
Isus osjeća to njezino upozorenje kao pritisak i reagira gotovo ljutito: “Ženo, što ja imam s tobom?” 
Nikakav prijateljski odgovor. On nije želio nastupiti kao “čudotvorac”. S pravom se bojao ljudi koji 
traže čudo. Kasnije je morao doživjeti kako se ljudi više zanimaju za čudesna ozdravljenja nego za 
njegovu poruku. “Još nije došao moj čas”, predbacio je svojoj majci. 
Marija se ne protivi. Ona ne ide na njega silom, i nije dosadna. Ne želi ga siliti da učini čudo. Njezin 
stav je velika pouka za sve nas. Ona jednostavno kaže slugama svadbenog slavlja: “Što god vam 
rekne, učinite!” Prepušta njemu, da on učini, što je ispravno za njega. Ona moli i nas: držite se njega i 
onoga što vam kaže. 
Taj stav je kao ključ koji otvara srca. Najprije on otvara srce samoga Isusa. On vidi, da njegova majka 
ne želi vršiti nikakav pritisak na njega. Ona vjeruje da će on učiniti ono što je dobro i ispravno. I to ga 
pokreće da pristane na njezino upozorenje i izvuče domaćina iz njegova mučnog stanja. Događa se 
čudo u Kani. 
Marija nam ujedno pokazuje što stvarno leži na njezinom srcu: ne da progura svoj vlastiti put, nego 
da se dogodi volja Božja. “Neka mi bude po tvojoj riječi” rekla je Marija anđelu Gabrijelu. Ona se 
sasvim povjerila volji Božjoj. I ona također poziva nas da činimo: “Što god vam rekne, učinite”. 
Svadba u Kani, čudo s vinom, pokazuje prije svega jedno: mi smijemo moliti Boga za sve, pa i za 
tako jednostavne stvari kao vino koje nedostaje, za dobro vrijeme prilikom slavlja, za zdravlje u 
novoj godini, za uspjeh u radu i sreću u braku i obitelji: za sve smijemo moliti. Pod jednim uvjetom, 
da to prepustimo Bogu. Ako prepustimo tako našu volju, onda nećemo optuživati Boga ukoliko se 
drukčije dogodi, i nećemo druge staviti pod pritisak, da bi oni ispunili moju volju. Neka nam Marija u 
tome bude uzor i hvala joj na tome! 
 
Fra Jozo Župić 

 

RASPORED SVETIH MISA:                                                                                                                          
Ponedjeljak:  17. siječnja, Sprovod +Tomislav Pavić u 10 am 
Utorak:           18. siječnja  
Srijeda:           19. siječnja Sprovod +Kata Skupnjak u 10.30 am  
Četvrtak:        20. siječnja 
Petak:             21. siječnja,  
Subota:          22. siječnja, misa 5 pm PRVA PRIČEST I KRIZMA 
Nedjelja:       23. siječnja, 3. NEDJELJA KR. GOD,  Mise u 9. am I 11. am 
 
 
PS. ZA NAZOČNOST MISI POTREBNA REGISTRACIJA Q CODE ILI PISMENA 
UBILJEŽBA.  
 
DAROVATELJI:  
 
Za Crkvu:  Obitelj Kovačević,  
Carpet: Roksadra i Drago Vinkski, Pero i Marica Kokotić,  
Gospi:  Jedna obitelj,  
Kruh sv. Ante:  
Na čast sv. Ante: Jedna obitelj,  
Na čast Srcu Isusovu:  Obitelj Čorić 
Dug: Joža i Danica Rožić, Mijo i Jurka Gavran, Franciska i Mladenko 
Rakić,  
Božični dar:  
Caritas:  
 
Za cvijeće:  
                                                                 
Zahvaljujem svima Vama koji pomažete i mislite na naš Centar. HVALA! 

Ako smo nekoga izostavili ili napisali krivo ime, molimo Vas da nam javite. 

Iskrena Hvala Svima!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



UMRLI:  

 +TOMISLAV PAVIĆ(59). Sprovod je u ponedjeljak 17.01.2022. u 
10 AM. 

 +KATA SKUPNJAK(82). Sprovod je srijedu 19.01.2022. u 10.30 
AM. 

Obiteljima iskrena sućut i krščanska utjeha. POKOJ VJEČNI...... 

U subotu 22. siječnja 2022. u 5 pm PRVA PRIČEST I KRIZMA. 

 

Božićni blagoslov obitelji se odgađa zbog Covid 
situacije. Blagovremeno ćemo obavijestiti o 
nastavku blagoslova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  


