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02. lipnja 2013.

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

DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU - U GODINI „C“
Čitanja današnje nedjelje žele nas
upozoriti na to kako temeljne
poruke Riječi Božje nadilaze naše
uske konfesionalne obzore i
granice.
U prvom čitanju kralj Salomon,
graditelj jeruzalemskog Hrama, moli
da Bog u tomu Hramu usliša i
molitve stranaca a ne samo
Izraelaca. Božje prebivalište na
zemlji treba da bude kuća molitve
za sve narode.
Često nas drugi preteknu u onome što bismo mi trebali činiti. Često se dogodi da
Gospodin nađe i danas više i vjere i povjerenja kod onih koji manje znaju, koji nisu blizu
Crkvi, nego kod nas koji tako često zakazujemo. Stoga ne smijemo biti samouvjereni da
imamo monopol na Isusa i na Kraljevstvo Božje i da smo mi jednostavno za to određeni.
Riječ Božja nam želi poručiti da nema monopola, nema unaprijed osiguranja nego samo
vjera, ljubav prema Bogu i beskrajno povjerenje u njegovu dobrotu, to je ono što nas čini
njemu blizima.
Satnik se zacijelo podosta pomučio da bi došao do te vjere. Morao je prevladati mnoge
zapreke. Zapreke koje su ležale u njemu samome, svoje etničko porijeklo, svoju
nacionalnost, svoju pripadnost neprijateljskoj vojnoj sili, stranim okupatorima. Morao je
smoći povjerenja u Božju silu, u snagu Boga kojega nije poznavao. Ono što je u ovome
izvještaju upravo čudesno jest upravo činjenica da je mogao moliti Isusa za pomoć. Kad
vjera progovara, padaju sve granice između gore i dolje, između moći i nemoći, između
prijatelja i neprijatelja. Kad vjera progovara, i sam Bog ruši granicu između sebe i čovjeka.
Tada Bog želi doći k meni, pod moj krov, u moj dom. Vjerovati znači da Bog kod mene želi
stanovati i da želi promijeniti moj život.

IZ KATOLIČKOG
KALENDARA

Ponedjeljak, 03. lipnja:
sv. Karlo Lwanga i drugovi mučenici.
Utorak, 04. lipnja:
sv. Kvirin Sisački, biskup i mučenik.
Ovaj utorak je dvanaesti u nizu od 13 utoraka.
Srijeda, 05. lipnja:
sv. Bonifacije, biskup i mučenik.
Četvrtak, 06. lipnja:
sv. Norbert, biskup.
Nakon svete mise je euharistijsko klanjanje.
Petak, 07. lipnja:
Presveto Srce Isusovo.
Subota, 08. lipnja:
Bezgrešno Srce Marijino.

Kada na početku obraćenja i novog života
započne grmjeti, to jest kad se pojave
kušnje blagostanja ili protivljenja, one
često uspijevaju uništiti nadu i svete
odluke.
Zato sin milosti mora moliti Boga za milost
nade u vječna dobra jer je, kako kaže
prorok Jeremija, "blagoslovljen čovjek koji
se uzdaje u Boga, i kome je Bog uzdanje"
(Jr 17, 7).
Sv. Antun Padovanski

Već sada najavljujemo:
U četvrtak, 13. lipnja
je blagdan sv. Antuna
Tri dana prije (ponedjeljak, utorak,
srijeda) svim vjernicima, posebno
štovateljima svetog Antuna nudimo
bogat i sadržajan duhovni program
sličan prošlogodišnjemu. Početak je
u 17 sati a voditelj fra Velimir,
franjevac
provincije
Bosne
Srebrene.

