
OBITELJ – KUĆNA CRKVA I DOM MOLITVE 
Petak pred Treću korizmenu nedjelju 

5. ožujka 2021. 

 
U izlaganju kateheze koja se sastoji od evanđeoskog teksta predstojeće nedjelje, pitanja za 

razmišljanje, katehetskog razlaganja te poticaja za ostvarivanje evanđeoskih zahtjeva moguće 

je u potpunosti ili djelomično poslužiti se i video-materijalima primljenim od biskupijskog 

Pastoralnog centra. 

 

Prije pobožnosti križnoga puta zapjeva se prikladna korizmena pjesma nakon koje se učini 

znak križa. Potom jedan od lektora pročita evanđeoski tekst.  

 

Iv 2,13-25 

Iz evanđelja po Ivanu 

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače 

volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz 

Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a 

prodavačima golubova reče: „Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću 

trgovačku.“ Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: „Izjeda me revnost za dom tvoj.“ 

Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: „Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ 

činiti?“ Odgovori im Isus: „Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.“ Rekoše mu 

na to Židovi: „Četrdeset i šest godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana 

podići?“ No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se 

njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče. Dok je 

boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući 

znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao 

i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: tȁ sam je dobro znao što je u 

čovjeku. 

 

Svećenik ili vjeroučitelj (voditelj kateheze) postavlja sljedeća pitanja ostavljajući iza svakog 

od njih trenutak šutnje za razmišljanje: 

 

• Trudim li se da moj dom bude mjesto razgovora i povjerenja, molitve i slavlja, 

zajedničkih aktivnosti i igre, da bude otvoren za naše prijatelje i prijatelje naše djece? 

• Činim li svoj dom mjestom u kojem se svi članovi osjećaju sretno i ispunjeno? 

• Prihvaćam li uvijek iznova obveze za „opće dobro“ ili pretjerujem u „konzumaciji“ 

vjerskih i duhovnih sadržaja, zanemarujući i zakidajući supružnika i djecu?  

 

Nakon toga se predstavi sadržaj katehetskog razlaganja:  

 

Minuloga tjedna intenzivno smo se nastojali družiti s Božjom riječju. Svakodnevnim 

čitanjem Biblije u svojim obiteljima i razmatranjem o onome što smo pročitali stvarali smo 

sasvim posebno duhovno ozračje. Sada želimo poći korak dalje u nastojanju da naše obitelji 

budu domovi molitve. U tome će nam od pomoći biti i ova kateheza.   

Papa Franjo nas u apostolskoj pobudnici „Amoris laetitia“ (Radost ljubavi) podsjeća 

kako Gospodin naš Isus Krist „u utjelovljenju preuzima na sebe ljudsku ljubav, čisti je, privodi 

punini i, svojim Duhom, daje ženidbenim drugovima sposobnost da je žive, prožimajući sav 

njihov život vjere, nade i ljubavi. Na taj način ženidbeni drugovi kao posvećeni, i po sebi 

svojstvenoj milosti, izgrađuju Tijelo Kristovo i čine kućnu Crkvu“ (AL 67). Obitelj je, dakle, 

kućna Crkva po sakramentima kojima se posvećuju njezini članovi, osobito po sakramentu 



ženidbe, krštenja i euharistije, a onda i po zajedničkoj obiteljskoj molitvi njezinih članova. 

Stoga papa Franjo koristi svaku prigodu da nas pozove i potakne, osim dakako na slavljenje 

euharistije, i na obiteljsku molitvu – ne samo nedjeljom i blagdanom, nego i „tijekom tjedna, 

jer 'obitelj koja zajedno moli, ostaje zajedno'“ (AL 227). Svi članovi obitelji pozvani su „da se 

kratko pomole jedni za druge i povjere obitelj Gospodinu. Istodobno, korisno je potaknuti 

svakoga od suprugâ da izdvoji vrijeme za osobnu molitvu Bogu, jer svatko ima svoje tajne 

križeve. Zašto ne bismo ispripovjedili Bogu što nas muči i zamolili ga da nam ozdravi rane i 

udijeli svjetlo koje nam je potrebno da održimo dana obećanja?“ (AL 227). 

Međutim, da bismo mogli ove Papine poticajne riječi na molitvu pretočiti u djelo, 

potrebno je prethodno naš obiteljski dom očistiti od svega onoga što ga čini da više sliči 

trgovini, nego kući Božjoj, kako se slikovito izrazio Gospodin Isus kad je bičem istjerao 

trgovce iz jeruzalemskog Hrama. Mogli bismo nabrajati sve što nas sprječava da budemo bolji 

molitelji, bilo osobno, bilo zajednički, i nizati brojne izgovore zašto ne molimo. No, ovdje 

ćemo se zadržati samo na jednom, što gotovo svi redovito navodimo kao opravdanje zašto ne 

molimo: „Nemam vremena“. Zar stvarno nemamo vremena za molitvu, a imamo vremena za 

toliko drugih stvari u životu? Imamo vremena nedjeljom otići u trgovinu ili nekamo drugdje, 

ali nemamo vremena otići na misu. Zapitajmo se zašto nemamo vremena? Je li i nama u glavi 

trgovačka misao „vrijeme je novac“? Drugim riječima, smatramo li da svoje dragocjeno 

vrijeme treba iskoristiti za neku korist, užitak ili zabavu, a ne ga trošiti na nešto tako neprofitno 

i nezabavno kao što su misa i molitva? Zamislimo se nad tim dok slušamo Isusovu opomenu 

da ne pravimo od kuće Božje kuću trgovačku. Korizma je upravo vrijeme liturgijske godine 

koje je osobito pogodno da izvršimo jedno veliko pospremanje i čišćenje našeg doma kako bi 

naša obitelj uistinu mogla biti kućna Crkva i dom molitve.  
 

Voditelj kateheze na kraju daje nekoliko poticaja za ostvarivanje evanđeoskih zahtjeva u 

predstojećem tjednu:  
 

• Propitaj se o vlastitim izgovorima za nedostatak vremena za molitvu. Što tebe sprječava 

da budeš bolji molitelj i istinski mijenjaš svoje dosadašnje navike? Odluči se odvojiti 

neko vrijeme u danu za molitvu (primjerice prije buđenja svih ukućana) i budi ustrajan 

u tome. Plodovi neće izostati!  
• Dogovorite u obitelji točno vrijeme u danu za zajedničku molitvu.  

 

Slijedi pobožnost križnog puta. 
 

 


