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DUHOVNA OBNOVA Uršulinke ugostile mlade iz raznih krajeva

Mladi stvarno traže 
Isusa, žele rasti u vjeri
>> PUNA CRKVA Mladi su sve više prisutni u crkvi i to sam vidjela na otvaranju
 akademske godine. Katedrala je bila dupkom puna. kaže glavarica s. Jasna Lučić 

“Izvezi na pučinu” bila je 
glavna tema susreta mladih u 
Duhovnom centru Dom sv. 
Anđele uršulinskog samosta-
na u Varaždinu, održanom uz 
blagdan svete Uršule. 

Na njemu se okupio velik 
broj mladih iz Zagreba, Varaž-
dina, Sračinca, Ivanca, Knegin-
ca, Ludbrega... Svaka se zajed-
nica predstavila pripremlje-
nom brodicom ili čamcem na 
kojem je bilo vidljivo tko su i 
odakle su, a neki su otpjevali i 
svoje pjesme.

Godina vjere
- U godini smo vjere i želi-

mo promišljati o Božjoj riječi 
na osobnoj razini te na obitelj-
skoj i na župnoj razini - rekla 
je voditeljica duhovnog centra 
s. Damjana Barbarić. Mnoštvo 

mladih na susretu pokazuje i 
da su željni ovakvih susreta, ali 
i da vjeru nisu izgubili.

- Mladi su sve više prisutni u 
crkvi i to sam vidjela sada kad 
sam bila na otvaranju akadem-
ske godine. Katedrala je bila 
dupkom puna. Mladi stvarno 
traže Isusa, žele rasti u vjeri. 

Prijašnje susrete imali smo s 
djecom, mladima i njihovim 
roditeljima, no to je bila takva 
masa, da se nije moglo raditi. 
Stoga smo na našoj provinci-
jalnoj konferenciji odlučili po-

dijeliti djecu i mlade, ne radi 
toga da ih dijelimo, već da se 
imaju kuda smjestiti. Radimo 
radionice i kateheze s njima, 
kako bi oni sustavno mogli 
produbiti svoju vjeru i rasti - 
rekla je provincijalna glavarica, 
s. Jasna Lučić.

Punjenje baterija
Da su mladi željni Božje ri-

ječi i duhovne hrane, smatra 
i Martina Granić iz Zajednice 
mladih varaždinske katedrale

- Jedva sam dočekala ove su-
srete. Mislim da je super što 
se ovako nešto organizira, jer 
mladi dolaze iz različitih kraje-
va i župa, sklapaju prijateljstva 
i razmjenjuju iskustva - rekla je 
M. Granić. Martina Zagorec iz 
Margečan na slične duhovne 
obnove dolazi već dulje vrijeme.

- Mladi se danas vraćaju vje-
ri, pogotovo u Varaždinskoj bi-
skupiji, a naročito se to osjeća 
u malim sredinama - kaže M. 
Zagorec. I Ana Kovačic iz Ko-
privnice redovito pohađa du-
hovne obnove.

- To je punjenje naših du-
hovnih baterija - rekla je A. 
Kovačic. 

Na Susretu mladih kod varaždinskih uršulinki okupilo se otprilike 130 mladih iz raznih krajeva Hrvatske 

Piše: Mihaela Zagorščak 
mihaela.zagorscak@eVarazdin.hr

Na susretu bili su i članovi Zajednice mladih varaždinske katedrale 

mladih iz raznih 
zajednica i 
župa bilo je na 
Susretu mladih 
kod sestara 
uršulinki u 
Varaždinu 
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U godini smo vjere 
i želimo promišljati 
o Božjoj riječi na 
osobnoj, obiteljskoj 
i župnoj razini

RASPORED MISA

Božja se čuda događaju 
prema mjeri naše vjere
Srdačan pozdrav svim čitatel-
jima Varaždinskog tjednika. 
Budući da zahvaljujemo svi-
ma onima koji su nešto za nas 
učinili; Bogu Isusa Krista, pri-
sutnom u samoj srži ljudskog 
života, osloboditelju od svega 
zla i smrti, i Bogorodici Mariji 
za koju se „nikada nije čulo da 
je ikoga zapustila koji se njoj u 
zaštitu utekao ili pomoć zamo-
lio“; s ponosom i zahvalnošću 
želim Vam svima uputiti, po-
malo zaboravljen, kršćanski i 
starohrvatski pozdrav Hvaljen 
Isus i Marija. Družit ćemo se i 
biti zajedno preko ove kolumne 
te nastojati iz tjedna u tjedan 
„dok hodamo gradom (ili selom 
ili unutar svojeg doma), korak 
po korak“ upoznavati koliko 
smo Bogu dragi. Bogu je svaki 
čovjek drag jer Božja smo dje-
ca. Upravo zbog toga taj isti 
Bog, u svom sinu Isusu Kristu, 
pokazuje svoju zainteresiranost 
za svaku našu ljudsku situaciju, 
ne ostajući nikada ravnodušan 
za ono što nam se događa ili u 
čemu smo se od rođenja zatek-
li. To je problem slijepca kojega 
susrećemo u čitanjima 30. ned-
jelje kr. godinu, prema izvješću 
iz Markova evanđelja (Mk 10, 
46-52), koji je doslovce iz svega 
glasa zazivao: „Isuse, sine Davi-
dov, smiluj mi se“. Isus, dakle, 
kao pravi Bog, Bog od Boga 
(usp. Vjerovanje) liječi našu sl-
jepoću. No, htio bih upozoriti na 
četiri vrste sljepoće koje čovje-
ka mogu snaći. Prva je fizička sl-
jepoća. Druga, tome ravna, ako 
ne još teža je teorijska ili, bolje 
reći, prirodo-znanstvena sl-
jepoća koja zbog svoje metode 
(svaka istraživačka metoda je 
djelomična jer je ograničena 
zbog predmeta analize) može 
također biti slijepa za Boga. 
Uvaženi znanstvenik i profesor 
dr. Antony Flew, donedavna 
svjetska ikona ateizma, upravo 
je na temelju znanstvenih čin-

jenica opovrgnuo svoj dugogo-
dišnji stav da Bog ne postoji. U 
svojoj knjizi Priznajem: Postoji 
Bog, on doslovce, nakon spoz-
naje da Bog jest, piše: „Teško 
onima koji zlo zovu dobro, a 
dobro zlo, koji prave od mraka 
svjetlost, a od svjetlosti mrak, 
koji prave od gorkog slatko, 
a od slatkog gorko“, očitujući 
svoju nedvojbenu (znanstve-
nu) zabludu. Treća sljepoća je 
moralna. Svidjela mi se priča 
iz jednog časopisa za mlade u 
kojem je na komentar upućen 
sv. Ivanu Klimaku da su „blaže-
ni oni koji su vidjeli anđele“, 
svetac odgovorio: „Blaženi su 
oni koji su vidjeli svoje grijehe“ i 
tako progledali iz sljepoće svoje 
taštine. I zadnja sljepoća, koju 
sam najavio, je sljepoća vezana 
uz naše praktično življenje. O 
tom segmentu ljudske sljepoće 
govori, između ostalih, i sv. Ja-
kov koji je, na uvjerenje svojih 
suvremenika da je za spasenje 
dovoljno samo to da čovjek 
vjeruje Bogu, rekao: „Pokaži mi 
vjeru bez djela, a ja ću tebi djeli-
ma pokazati svoju vjeru“. (usp. 
Jak 2, 17-19). Naime, vjera bez 
djela je mrtva. Imati neko znan-
je o vjeri, a ne poštivati i prim-
jenjivati Božje zapovijedi, tj. 10 
općih principa (ili 10 duhovnih 
organa) koji čovjeka čine čovje-
kom, vjernički je hendikep, kao 
što i kod fizičkog hendikepa, 
bez obzira na postojeće udove, 
osoba ne može koristiti iste. Ili, 
još konkretnije, imati vjeru, a 
ne vidjeti, tj. oglušiti se na po-
trebe bližnjega, znači biti slijep. 
Na sve ove primjere ljudske sl-
jepoće, možemo primijeniti ri-
ječi planetarno poznate pjesme 
Milost u kojoj autor, negdašnji 
trgovac crnim robljem, priznaje 
da mu je „milost“ oživjela život 
jer, kaže: „bijah slijep, a sada 
vidim“. Želim Vam svako do-
bro, poštovani čitatelji, i pogled 
ozdravljenog oka.

Duhovna misao tjedna
Ovotjedni gost:  vlč. Tihomir Kosec, 

župni vikar u župi sv. Fabijana i Sebastijana 

JAVITE NAM SE NA kontakt@eVarazdin.hr
Šaljite nam vijesti iz vašeg kraja, prijedloge, komentare, kritike, zatražite novinara. TU SMO ZA VAS!

SUSRET DJEcE
U subotu, 27. listopada u 
Duhovnom centru Dom sv. 
Anđele održat će se i Susret 
djece i roditelja, također s 
temom “Izvezi na pučinu...” 
Susret počinje u 10 sati, a 
pozvani su dječji zborovi 
iz Zagreba, Slavonskog 
Broda, Varaždina i Kne-
ginca. Susret će završiti 

svetom misom za duhovna 
i misionarska zvanja u uršu-
linskoj crkvi. Misa počinje 
u 16,45 sati, a predvodit će 
je vlč. Alexandre Adjimon 
Djivoedo, župni vikar u sv. 
Nikoli, inače iz Benina. Na 
kraju mise s. Jasna Lučić 
sudionicima će podijeliti 
zahvalnice. (mz)

VARAŽDINSKA KATEDRALA
Uznesenja Blažene Djevice Marije 
na nebo
- radnim danom u 7.30, 9 i 18 (19) sati
- nedjeljom i blagdanom u 7.30, 9, 11 
i 18 (19) sati
KAPUCINSKA CRKVA
- kroz tjedan: u 07.00, 08.30 i 19.00 
sati
- nedjeljom i zapovijednim blagda-
nom
06.30, 08.30, 10.00, 12.00, 17.00 sati
CRKVA DOBROG PASTIRA
- kroz tjedan: u 19 sati (FIS, Optujska)
- nedjeljom: u 08.00, 10.00 i 19.00 
sati (DP)
CRKVA SV. NIKOLE
- kroz tjedan: 08.00 i 19.99 sati
- nedjeljom i zapovijednim blagdanom
08.00, 10.00 (župna), 11.30 i 19.00 
sati
CRKVA SV, JOSIPA
- kroz tjedan: u 18.30 sati
- nedjeljom i zapovijednim blagda-
nom
08.00, 10.30 i 18.30 sati
- tijekom kolovoza nema jutarnjih 
misa
svagdanom ni poldanjih misa u 11.30
CRKVA SV. IVANA KRSTITELJA
- kroz tjedan: u 07.00, 08.00 i 18.30 
sati
- nedjeljom i zapovijednim blagda-
nom
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00 i 

18.30 sati
URŠULINSKA CRKVA
- kroz tjedan: u 07.00 sati
- nedjeljom i zapovijednim blagdanom 
u 08.00 sati
- svakog 8. dana u mjesecu u 18.00 
sati
CRKVA SVETOG VIDA
- nedjeljom i zapovijednim blagdanom 
u 07.30 sati
KAPELA SVETOG ROKA
- nedjeljom i zapovijednim blagdanom 
u 07.00 sati
CRKVA SV. A. PADOVANSKOG NOVI 
MAROF
- kroz tjedan: u 07.30 i 19.00 sati
- nedjeljom i zapovijednim blagda-
nom
08.00, 10.00 (u Možđencu), 11.00 i 
19.00 sati
CRKVA SV. MARTINA VARAŽDINSKE 
TOPLICE
- kroz tjedan: ponedjeljkom u 07.00 
sati, od utorka
do subote u 19.00 sati
- nedjeljom i zapovijednim blagda-
nom
07.30 i 11.00 sati
- u bolnici radnim danom u 17.30 sati, 
a petkom
i nedjeljom u 09.30 i 17.30 sati
CRKVA SV. MARIJE MAGDALENE 
IVANEC
- radnim danom u 18.00 sati
- nedjeljom u 8.00, 10.30 i 18.00 sati


