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25. NEDJELJA KROZ GODINU (B)

Otišavši s gore, Isus i njegovi učenici prolažahu kroz Galileju.
On ne htjede da to itko sazna. Jer poučavaše svoje učenike.
Govoraše im: »Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će
ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati.« No oni ne
razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati.
I dođoše u Kafarnaum. I već u kući upita ih: »Što ste putem
raspravljali?« A oni umukoše jer putem među sobom
razgovarahu o tome tko je najveći. On sjede i dozove
dvanaestoricu te im reče: »Ako tko želi biti prvi, neka bude od
svih posljednji i svima poslužitelj!« I uzme dijete, postavi ga
posred njih, zagrli ga i reče im: »Tko god jedno ovakvo dijete
primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima
mene, nego onoga koji mene posla.« Mk 9, 30-37

PRIMAT SLUŽENJA

Isuse,

nije ti bilo lako s tvojim
učenicima. Bilo je nesporazuma zbog
njihove ograničenosti. Svaki čas su se
gubili u svojim razmišljanjima i
planovima i bili negdje drugdje, a ne
ondje gdje si o ti htio. U Kafarnaumu
ih pitaš: "Sto ste to putem
razgovarali?"
I nas pitaš o čemu to razgovaramo
ovih dana. Osluškuješ naše
razgovore. Razgovaramo, Isuse, o
ozbiljnim stvarima. Razgovaramo o
poslu i radnom mjestu; o budućnosti
naše domovine; o pretrpjelim
strahotama i o tome kako ćemo u
budućnosti živjeti. Razgovaramo kao
odrasli ljudi, kao ozbiljni ljudi koji na
sebi nose teret mnogih briga i

događaja. Razgovaramo, Isuse,
o tome tko ima pravo i vjerujemo
da smo mi u tom pogledu u
pravu. Čudimo se kako nam
drugi ne vjeruju. Pitamo se kako
se to laž uvukla u sve slojeve
javnog obavještavanja i kako je
na djelu otac laži.
Razgovaramo o svemu i
svačemu. O onome o čemu
razgovaraju odrasli ljudi. A ti
uzimaš k sebi malo dijete. Ono
je model, uzor tvoje pouke. Ako
ne budete kao djeca... Ne znam
što time hoćeš, Isuse? Želiš da
budemo odgovorni i da se
trudimo, a ovdje nam otkrivaš
malo dijete kao izazov. Što može
malo dijete? Zar svijetom ne vladaju
odrasli?
Možda je u tome, Isuse, sva naša
tragedija. Jer samo odrasli vladaju i
upravljaju svijetom. Možda se
premalo misli na djecu. Možda ljudi u
svojoj odraslosti i nemaju više volje
na svijet donositi djecu. Možda su
odrasli izgubili hrabrosti za dijete, za
djecu. Ne znamo gledati djecu, ne
znamo se veseliti djeci, ne znamo
učiti od djece. Kao odrasli postali
smo prepredeni, proračunani, lukavi.
Više ni ne znamo što znači biti dijete,
živjeti jednostavnim životom, biti
oslonjen na ljubav, na Oca, na onoga
koji se brine za nas. Sve moramo

proračunati, o svemu kao da moramo
sami brinuti. A budući da ne možemo
sve, onda smo trajno napeti, nesretni,
jadni. Ako ne budete kao djeca...
Dobri Isuse, a ono o služenju, što ti to
znači? Želiš li reći da nismo dovoljno
služili? Želiš li reći da se moramo dati
izrabljivati do nemogućih granica?
Dokle, Isuse?! Ne znam, Gospodine!
A ipak, ti si i to rekao. Ti i na to zoveš.
Pomozi nam da i to shvatimo, jer je
teško! Budi nam blizu svojim
primjerom, ali još više svojom
dobrotom i svojom strpljivošću, jer
kao i kod tvojih apostola: ni nama to
ne ide u glavu!
Budi nam blizu svojom ljubavlju,
Isuse!
fra Zvjezdan

GOSPA,
OTKUPITELJICA
ROBOVA

Pape, biskupi, sveti Oci, nasljednici
apostola, bijahu uvijek u svijetu najveći

branitelji evanđeoske slobode. U još ne
tako dalekoj prošlosti bili smo svjedoci
takvih duhovnih pastira koji su u doba
najcrnje tiranije hrabro dizali svoj glas u
obranu ljudske slobode. Težnja za
obranom ljudske slobode uzrokovala je i
današnji blagdan Majke Božje,
Otkupiteljice robova. Svetkovanje toga
blagdana
uveli
su
redovnici
mercedarijevci god. 1615., koji su se
sami borili za otkup i oslobođenje onih
duša što su ih Saraceni učinili robovima.
Taj je Gospin blagdan papa Inocent XI.
proširio na cijelu Španjolsku, a Inocent
XII. god. 1696. proširio ga je na cijelu
Crkvu. Danas, nakon reforme kalendara,
blagdan se opet slavi samo u pojedinim
mjestima, no njegovo je svetkovanje
općeg značenja. Danas, kad još ima
toliko nedužno osuđenih na lišenje
slobode, dobro je svetkovati blagdan
Gospe, Otkupiteljice robova, kao dan
čovjekova prava na slobodu. Prema
tradiciji Blažena Djevica Marija, Majka
svega čovječanstva, ganuta samilošću
prema porobljenima, ukazala se 2.
kolovoza 1218. svetom Petru Nolascu te
mu naložila da osnuje novi red koji će se
sav
posvetiti
plemenitom
djelu
otkupljivanja robova.
Naša je Bl. Gospa, Otkupiteljica robova,
svojim zagovorom i zaštitom pratila
redovnike mercedarijevce koji pod
njezinim okriljem i uz najveće žrtve
spasiše iz ropstva više od 70.000 duša.
Taj red postoji i danas te broji oko 1.500
redovnika što rade u 12 provincija.
Danas osobito blagotvorno djeluju u
misijama.

KUZMA I DAMJAN
Iako se oko života i mučeništva ove dvojice
mučenika splelo mnogo legenda, prema
kojima oni bijahu braća ili čak blizanci,
liječnici koji su uvijek besplatno liječili, to
je izvan svake sumnje njihovo jedinstveno
štovanje u Crkvi sve tamo od IV. stoljeća.
Jedno od središta njihova štovanja bio je
grad Kyros u sjevernoj Siriji, gdje im je,
prema svjedočanstvu mjesnoga biskupa
Teodoreta, već u V. stoljeću bila
posvećena crkva. U istom je narodu, a nad
grobom svetih mučenika, stoljeće kasnije,
slavni bizantski car Justinijan podigao
veličanstvenu baziliku.
Prema većem broju povijesnih izvora
Kuzma i Damjan bijahu liječnici. Njihovom
djelatnošću mnogo je ljudi prihvatilo
kršćanstvo. Oni su liječili i apostolski
djelovali sve dok ih za Dioklecijanova
progonstva prefekt Lysias nije podvrgnuo
okrutnim mukama, a onda im je
odrubljena glava. Sve su to podnijeli zbog
svoje kršćanske vjere, dakle, mučenici su
u pravom smislu riječi.
Svetog Kuzmu i Damjana časte kao svoje
zaštitnike liječnici i apotekari, a njihova se
imena nalaze u rimskome kanonu mise.

TJEDNI KALENDAR

Ponedjeljak, 21. rujna
Sv. Matej ap. i evanđ.;
Matko; Jona
Utorak, 22. rujna
Emerita; Silvana; Toma V.;
Feliks
Srijeda, 23. rujna
Pio iz Pietrelcine; Lino; Sofija
Četvrtak, 24. rujna
Gospa od Otkupljenja;
Mercedes
Petak, 25. rujna
Aurelija; Zlata; Svjetlana
Subota, 26. rujna
Sv. Kuzma i Damjan; Damir

Utorkom neposredno prije
večernje svete mise
obavljamo pobožnost
u čast svetom Antunu
Padovanskom.

RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA
Nedjeljom u 9, 11 i u 18 sati. Radnim danom u 18 sati.
Ponedjeljkom nema sv. mise.

