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GOSPODINE, UMNOŽI NAM VJERU!
(Lk 17,5-10)
Vjera ima posebno značenje za naš religiozni život. U uskoj je vezi s povjerenjem i kod
religiozne vjere radi se o našem povjerenju u Boga. Mi smo usidreni u Božju stvarnost i vežemo
se na njega. U vjeri smo čvrsto utemeljeni i imamo pouzdanje. Prihvaćamo Božju riječ kao
istinitu, jer on sam jamči za to.
Dakako: katkad je teško vjerovati. Ako mi nekoj osobi vjerujemo, prije toga imamo očito znanje
o toj osobi; ona nam se čini vjerodostojnom. Kako je to kod Boga? Ako stvarno samome Bogu
vjerujemo, tada ne idemo u zabludu, jer je on sam istina i život, i on nas ne može i neće razočarati
ako ga tražimo. Svakako trebamo dovoljnu sigurnost, znati, da stvarno poklanjamo vjeru riječi
Božjoj, a ne bilo kakvom ljudskom pričanju ili bajci. Stoga vjera u Boga pretpostavlja ispit
vjerodostojnosti vjerničkoga svjedočenja. To znači, ako netko tvrdi, da mu je Bog govorio, tada
mora vjerodostojnost toga čovjeka biti ispitana, inače bismo bili lakovjerni, i morali bismo
svakome vjerovati koji za sebe tvrdi da je poslan od Boga.
Upravo stoga Bog je svoju objavu kako u Starom tako i u Novom zavjetu saopćio nama preko
vjerodostojnih svjedoka. Da, u utjelovljenju svoga Sina on nam se približio i u znakovima i
čudesima svoga Sina Isusa Krista pokazao se kao poslani posrednik spasenja i otkupitelj.
U uskrsnuću se božanstvo Kristovo na jedinstven način objavilo, tako da smijemo stvarno iz
svega srca vjerovati i povjeriti se radosnoj vijesti koju nam je Otkupitelj navijestio a Crkva nam
nudi da vjerujemo.U prvom čitanju iz starozavjetne knjige Habakuk izričito kaže: "Propada onaj
čija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere." Vjernost u vjeri je potrebna, tada
smijemo s punom nadom ići ususret Bogu, koji nas poziva na vječni život.
U drugom čitanju upućena je opomena apostola Pavla Timoteju: "Uzorom neka ti budu zdrave
riječi koje si od meine čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu."
Da, također i mi želimo ostati u vjeri i ljubavi, jer ti unutarnji stavovi će zajedno s nadom biti
nazvani božanske kreposti.Bog djeluje po svojoj milosti na našu vjeru, ali je potrebna i naša
slobodna privola, naš pristanak. Vjera je dragocjenija od zlata; ona otvara vrata nebeskog
kraljevstva.I u Evanđelju apostoli mole Gospodina: "Umnoži nam vjeru!" Isusov odgovor bi nas
trebao ohrabriti: "Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: Iščupaj se s
korijenom i presadi se u more! I on bi vas poslušao." Stvara li vjera nemoguće? Upravo nam to
Isus želi kazati. I jer mi s pravom imamo osjećaj, da je nemoguće nemoguće stvoriti, imamo
dojam da nam je vjera još slaba. Da, ne osjećam se tako jak, da bih i brda premještao ili stabla u
more presadio. Ipak nam je povjerena Isusova poslovična riječ: vjera može i brda premještati.
Kako ona to čini? Što je istinsko vjerovanje? Baš to: da ja ne gradim na svojoj snazi, i da ne
gledam samo na svoje sposobnosti. Jasno je: ja neću nikada brda premještati. Vjerovati Bogu
znači: ja vjerujem Tebi, da ti to možeš! Nedavno je kod snažnog potresa cijeli jedan otok izronio
iz mora!
Stoga, nemojmo se previše uobraziti. Mi smo beskorisne sluge. Učinismo što smo bili dužni
učiniti. Vjerujmo Bogu. Njemu zahvaljujmo za sve. I ne zaboravimo, tada je naša vjera jača. Tada
raste povjerenje u Boga. Hvala Bogu, da smijemo vjerovati i da dajemo radosno svjedočanstvo
nade koja nas ispunja, da i drugi ljudi nađu vjeru u Isusa Krista, Otkupitelja!

Fra Jozo Župić

ŠTO JE REIKI?
Reiki je svjetski fenomen koji već trideset godina unosi nedoumice u dušu slabo poučenog vjernika bilo
koje religije. Jasno je da nitko nema pravo odrasloj osobi priječiti da vjeruje u što želi ili bolesniku
zabraniti da se liječi metodama kojima želi. Takvu svrhu nema ni ovaj tekst. Njime samo dajemo
liječnički odgovor na pitanje kakve mogu biti posljedice ako vjernik katolik prakticira tu metodu
Reiki je složenica od riječi rei čije je značenje „božja svijest, svetost, univerzalna duhovna mudrost“, i ki
što znači „životna energija ili bioenergija“. Reiki je prastaro magijsko umijeće porijeklom iz zemalja
Dalekog Istoka. Sastoji se od kineskih, japanskih i budističkih starih vjerovanja. To je prirodna
iscjeliteljska metoda za koju kažu da se ne može naučiti iz knjiga, nego se mora „primiti“ od učitelja. To
je metoda liječenja zdravstvenih tegoba, no služi i za mentalno čišćenje.Njezin je cilj uskladiti
čovječanstvo sa svemirskom univerzalnom životnom energijom. Njome se čovjeka podučava kako se
suočiti sa samim sobom, kako se spustiti u dubine svoje duše i svoje savjesti. Reikijem se „tretiraju“ ljudi,
životinje, stvari, prostori, poslovi... On služi kao osobna zaštita od nesreća, bolesti, neuspjeha i problema.
Iako reikisti tvrde da to nije religija, oni ipak iscjeljuju i čovjekov duh. (Područje duha pripada domeni
teologije. Glavna bolest duha je grijeh. Kršćane je od grijeha već otkupio Isus Krist). Reiki tako postaje
na neki način imitacija Crkve. (Postoji Svjetska udruga majstora reikija čiji poglavar ima status našega
Pape). Reiki je metoda liječenja polaganjem ruku. Takvo se svojstvo može dobiti samo preko učitelja,
posrednika, službenika, majstora reikija koji će bolesnog, klonulog ili potrebitog čovjeka inicirati, tj.
uskladiti s kozmičkom energijom. Inicirati znači i iscijeliti, znači ponovno pravilno složiti, znači stopiti
čovjekov „ja“ s neosobnom univerzalnom svemirskom silom. Inicijaciji prethodi vrijeme čišćenja koje
traje 21 dan. Naravno da to usklađivanje ima svoju cijenu, odnosno to umijeće je komercijalizirano. Iako
svagdje u svijetu postoji konkurencija cijena tretmana i edukacije, početni tečaj ima cijenu prosječne
plaće u Hrvatskoj, drugi je još skuplji, a cijena za treći tečaj se na Internetu ne navodi. Na Zapadu se
cijene tretmana i edukacije kreću u tisućama eura. Tijekom tretmana reikijem, majstor ili terapeut
potrebnika nastoji uskladiti sa svemirskom energijom. Zanimljivo je da je ta metoda djelovanja oduvijek
bila pretežno u ženskim rukama.
Tko su „ciljne skupine“?
Kad čovjek zapadne u duševne, zdravstvene, ekonomske, egzistencijalne ili bilo koje druge poteškoće,
ima samo jednu želju – što prije se riješiti svoje bolesti, patnje, problema ili svojega križa. Čovjek je tada
prijemčiv za bilo koji utjecaj, i slušat će svakoga a osobito onoga koji mu samouvjereno obećava brzo i
temeljito ozdravljenje, iscjeljenje, brzo postignuće izvrsnog ekonomskog stanja, brzi uspon na ljestvici u
društvu i slično. Samouvjereni majstor – iscjelitelj (reikist) će čovjeku u tome stanju odmah ponuditi
stotinu svojih argumenata da je reiki metoda liječenja i življenja ispravna i da bi ona mogla iscijeliti cijelo
čovječanstvo, samo kad bi ono povjerovalo u tu moć. Zbog toga je čovjek u krizi spreman napustiti sve
svoje dosadašnje životne principe i utrte putove i prikloniti se novoj i primamljivoj ponudi. Reiki je dakle
'pogodan' za one katolike koji se nalaze na rubu svoje Crkve ili za one koji su se od nje udaljili.
Obrednost reikija (izgled seanse)
Sama seansa često izgleda ovako: majstor reikija sklapa ruke i božansku svemirsku silu moli da poteče
kroz njega. Nakon toga svoje sklopljene ruke stavlja ispred svog tzv. trećeg (magičnog) oka na sredini
čela i moli reikističku energiju da vodi njegove ruke. Zatim polaže ruke na potrebitoga. Pritom, ako se
radi o zapadnjačkom modelu reikija, zaziva u pomoć razna poganska božanstva (ponekad zaziva svece i
Isusa Krist), te izgovara razne magične riječi – mantre. U čovjeka tada, preko ruku majstora reikija,
navodno poteče sveta energija – djelotvorna tvar kojoj „tretirani“ čovjek mora biti zahvalan za
poboljšanje svoga stanja. U obred iscjeljenja upliću se i tzv. reiki-pomagači ili duhovni vodiči. Ti
pomagači ili vodiči su bestjelesna bića koja pomažu reikistu pri obredu iscjeljivanja.
Opasnost
Iako reiki tobože nije religija, u njemu se koristi inicijacija. Taj je obred pak sastavni dio mnogih religija i
služi uvođenju mladog člana u zajednicu. U katolikâ su to krštenje, prva pričest i krizma. Inicijacija koja
nije sakramentalna, za katolika znači ulazak u svijet metafizike i okultnih sila. Osoba inicirana u reiki
(učenik reikija) navodno zauvijek ostaje otvoren kanal za protok reikističke energije. Osoba je isključena
iz Crkve uvođenjem u reiki.

OGLASI
PROBA ZBORA: po dogovoru sa s. Cecilijom!
VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE: UTORKOM u 15.00h.
VJERONAUK ZA KRIZMANIKE: SRIJEDOM u 15.00h dečki, u 16.00h cure.
Sa sobom ponijeti jednu čistu bilježnici i pribor za pisanje.
LISTOPADSKE POBOŽNOSTI: prije svake sv. mise 35 min. Pozivamo sve
župljane a napose vjeroučenike da dolaze na sv. krunicu.
HODOČAŠĆE ZBORA I ŽUPNIH SURADNIKA U VOĆIN: SUBOTA,
12.10.2013. molimo suradnike i zboraše da se prijave kako bi smo znali koji broj
ljudi ide. Sa sobom ponijeti za pojesti.
Zahvaljujem obiteljima koje su dale obiteljski dar i dar za zvona a potičem i
ostale. Hvala i za doprinos za tiskanje župnog listića.
Obiteljski dar darovale su obitelji:
Kunić, Šemovci, Virovska 22 =200kn
Kenđelić, T. Prodavić 21
Šignjar, P. MIškine 34

SVETE MISE U TJEDNU 06.10. – 13.10.2013.
Datum Dan

Kalendar

Misna nakana
18.00 – Župna Sv. Misa (Virje)
* povratak s hodočašća
07.00 + Josip Halusek
17.25 – Listopadska Pobožnost (za 1. i 2. razred)
15.00 – VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE
(Vjeronaučna dvorana)
17.25 – Listopadska Pobožnost (za 3. razred)
18.00 + Josip Klarić
18.30 – Molitvena zajednica
15.00 – VJERONAUK ZA KRIZMANIKE –
DEČKI
16.00 – VJERONAUK ZA KRIZMANIKE –
CURE
17.25 – Listopadska Pobožnost (za 4. razred)
18.00 + obit. Čeli, Lukša i Kovačić
18.30 – Marijina Legija
09.00 – 17.15 – Cjelodnevno Euharistijsko
Klanjanje
17.25 – Listopadska Pobožnost (za 5. razred)
18.00 + Marica Grahovec
17.25 – Listopadska Pobožnost (za 6. razred)
18.00 – KUMULATIVNA: Franjo Prepelec;
na nakanu; na čast BDM; na nakanu; Ivan
Lauš; Mirko Ljubić (Mitrovica/od
generacije); Damir Vukašinović; Vladić
Jelisavka; Josip i Božidar Patriarka;
Valentina Šikulec i za zdravlje
07.00 – na nakanu
08.00 – izlet zbora i župnih suradnika u Voćin
17.25 – Listopadska Pobožnost (za 7. razred)
18.00 – Sv. Misa (Šemovci):+ Mato Navojec,
Martin i Dora Petrović, Katica Siladić
09.30 – Sv. Misa (Sv. Ana)
11.00 – Župna Sv. Misa (župna crkva)
14.30 – Klanjanje mladih koji su došli na
Marija Fest
17.25 – Listopadska Pobožnost (za 8. razred)
18.00 + Dragutin Benkek (od generacije)
19.30 – MARIJA FEST MOLVE
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