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Temeljna zadaća Ureda jest suradnja s lokalnim medijima u proizvodnji i realizaciji 
programa vjerskog sadržaja u kojima se naglasak stavlja na evangelizaciju i formaciju 
vjernika putem medija društvene komunikacije. Već niz godina uspješno surađuje s 

Varaždinskom televizijom.

Spomendan – SV. PAVAO MIKI i DRUGOVI, mučenici

Koji bi ga se dotakli, ozdravljali bi.

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.

Što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka.

Spomendan – SV. SKOLASTIKA, djevica

I psići ispod stola jedu od mrvica dječjih.

Blagdan – BL. ALOJZIJE STEPINAC, biskup i mučenik

Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.

MAJKA BOŽJA LURDSKA – DAN BOLESNIKA

Jeli su i nasitili se.

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU 
SVJETSKI DAN BRAKA

Sir 15,15-20       Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34      1 Kor 2,6-10
Mt 5,17-37

Rečeno je starima… a ja vam kažem.
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6. II. 2017.
Mk 6,53-56

Pavao, Doroteja, Dora

7. II. 2017.
Mk 7,1-13

Maksim, Julijana, Držislav

8. II. 2017.
Mk 7,14-23

Jeronim, Jozefina, Mladen

9. II. 2017.
Mk 7,24-30

Skolastika, Apolonija, Sabin

10. II. 2017.
Mk 7,31-37

Alojzije, Vilim, Vjekoslav, Vjeko

11. II. 2017.
Mk 8,1-10

Marija, Mirjana

12. II. 2017.

Melecije, Zvonimir, Zvonka
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-
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-



  PORUKA VIJEĆA HBK-a ZA ŽIVOT I OBITELJ 
POVODOM DANA ŽIVOTA 2017.

Sestre i braćo u Kristu, poštovani ljudi dobre volje!

Proslava Dana života, prve nedjelje u veljači, uvijek iznova prigoda je za promišljanje o 
ljepoti dara života, koju ove godine želimo sagledati osobito u njegovoj završnoj etapi. 
Prateći demografske pokazatelje i projekcije, ali i uviđajući osobne i obiteljske drame 
mnogih naših bližnjih starije dobi, pitanje starenja iz godine u godinu neminovno će biti sve 
aktualnije. Stoga ovom porukom želimo senzibilizirati ponajprije vjernike, ali i sve ljude 
dobre volje u Hrvatskoj, na potrebu suočavanja sa starenjem, kako bismo starost prepoznali 
kao priliku za rast.

Osobno suočavanje – prilika za rast u mudrosti i svetosti

Starenje je neizbježnost redovitoga tijeka ljudskoga života na putu prema prijelazu u 
vječni život. Htjeli mi to ili ne, i ma koliko je pokušali usporiti, starost će doći. Ovozemaljski 
je ljudski život krhak i prolazan. Iako se na starost danas ne gleda pozitivno te se starije osobe 
u utilitarističkom shvaćanju svijeta sve više pokušava prikazati kao teret društva, što za 
posljedicu ima njihovu marginalizaciju i sve veću isključenost iz društvenih procesa, ne bi 
nas smjela zahvatiti malodušnost kada zakoračimo u to razdoblje života. Naprotiv! Osobno 
suočavanje sa starenjem i svime što ono sa sobom prirodno nosi u biološkom i psihološkom 
smislu nužnost je kojoj treba pristupiti uvažavajući osobito duhovnu dimenziju čovjeka. 

Suočavanje u kontekstu obitelji – prilika za rast u uvažavanju i ljubavi

Biblija izrijekom poziva na poštivanje starijih. To se ponajprije odnosi na obvezu djece 
prema roditeljima uobličenu u četvrtoj Božjoj zapovijedi: »Poštuj oca svoga i majku svoju, da 
imadneš dug život na zemlji koju ti dâ Gospodin, Bog tvoj« (Izl 20, 12). Ne samo da djeca 
time ispunjavanju svoju dužnost, nego, budući da je to prva zapovijed s obećanjem, njeno 
poštivanje, »zajedno s duhovnim plodovima, jamči ovozemne plodove mira i blagostanja« 
(KKC, 2200). Suočavanje sa starenjem u obitelji dragocjena je prilika za rast u uzajamnom 
uvažavanju i ljubavi svih njezinih članova.

Suočavanje u kontekstu Crkve – prilika za rast u milosrđu i zajedništvu

Crkva je neumorna u poticanju na skrb o potrebitima, pa tako i o starijim osobama. To 
čini kroz dokumente učiteljstva te konkretnim zauzimanjem bilo kroz pastoralne strukture, 
bilo kroz strukture Caritasa. U Hrvatskoj tako djeluju biskupijski domovi za starije i 
nemoćne svećenike, domovi za starije osobe pod upravom redovničkih zajednica, hospiciji i 
humanitarne katoličke udruge. 

Suočavanje u kontekstu društva – prilika za rast u čovječnosti i solidarnosti

Činjenica da su, prema podatcima Ujedinjenih naroda, Hrvati jedna od pet najstarijih 
populacija u svijetu, oglašava zvono na uzbunu. Trebamo učiniti sve što je u našoj moći da se 
svaki začeti ljudski život ima priliku roditi, ali i da svaki čovjek može dostojanstveno živjeti. 
Zato nam u odnosu prema starijim osobama valja učiniti odlučne korake kako bi se nadišao 
pristup osobi obilježen diskriminacijom na temelju dobi. Na tom tragu treba razvijati 
gerijatriju i gerontologiju, kao i palijativnu skrb, te sprječavati ugrožavanje dostojanstva 
starijih, diskriminaciju i nasilje nad njima u svim pojavnim oblicima, uključujući i 
eutanaziju. 

Msgr. Mate Uzinić,

dubrovački biskup i predsjednik Vijeća HBK-a za život i obitelj

  
JESMO LI SOL ZEMLJE I SVIJETLO SVIJETA?

I ove nedjelje Isus nastavlja svoj govor na gori. Obraća se svojim 

učenicima, ali i svim ostalim ljudima koji su ga slijedili i slušali. Po tradiciji 

Crkve te se obveze prenose i na nas danas. Tako smo izabrani od Boga, da 

svim ostalim ljudima budemo svjedoci njegove ljubavi. Na temelju toga 

izabranja kršćanski je poziv nešto osobito, jedinstveno! Služeći se slikama iz 

svakodnevnog života Isus naglašava dostojanstvo onih koji se vjerom i 

dobrim djelima odazivlju na njegov poziv i pred njih stavlja određene 

zahtjeve koje trebaju ispuniti da bi bili znakom njegove prisutnosti u 

svijetu. To će reći da i nama danas naš krsni list donosi i obveze, a ne samo 

pripadnost kršćanskoj zajednici. Naša vjera, ljubav prema Bogu i čovjeku te 

radost u srcu trebaju doprinositi kvaliteti života ljudi oko nas. Trebamo 

svijet učiniti boljim i „ukusnijim“. Trebamo sačuvati istinitost našega 

vjerničkog svjedočanstva, a to je moguće samo ako smo trajno povezani s 

Kristom – ako smo vjerni Bogu koji nas je izabrao i poslao u svijet. 

Budući da smo u zajedništvu s Isusom Kristom, svjetlom svijeta, bit 

ćemo sposobni, druge obasjavati. Trebamo biti spremni priznavati se 

Božjima, a ne skrivati svoje životno  opredjeljenje. Najčešća iskušenja 

javljaju se na radnim mjestima, u društvu prijatelja i znanaca, u raznim 

prigodama gdje se okupljamo i imamo priliku razgovarati o temama koje 

zadiru u područje vjere i morala. Tamo gdje ima protivljenja i napadanja, 

trebamo s Božjom pomoću bez zadrške pokazati kome smo povjerovali. 

Istina, jasnim izlaganjem vjerskih istina i  zalaganjem da se one poštuju te 

djelima milosrđa riskiramo osudu javnosti. Slušat ćemo kako smo 

konzervativni, da živimo u srednjem vijeku, bit će i uvreda. Svojom 

dosljednošću sigurno ćemo nekoga dirnuti u njegovoj nutrini i potaknuti na 

razmišljanje, i u konačnici na promjenu života. Možda neće odmah shvatiti 

Božju dobrotu i prihvatiti ga kao milosrdnog Oca. Naše dosljedno 

svjedočenje takvima će biti svjetlost u tami i poticaj za napredak. U tim 

nastojanjima ne smijemo se samo oslanjati na svoje sposobnosti i stečenu 

mudrost nego na Božju snagu i pomoć.

Molimo Gospodina snagu i milost da mi, kao sol zemlje i svjetlost 

svijeta vodimo ljude ljubavi Božjoj, ali ne da bi se time hvalili nego da bismo 

Ga proslavili!


