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DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU - U GODINI „C“ 

GOZBA USKRSNUĆA 

Probudi nas, Gospodine,  i pošalji nam neki znak dok još nije kasno! Međutim, ti nas 
upućuješ na Sveto pismo. To je jedinstvena Riječ, to je konačan znak! Tu je sve rečeno, 
sve zapisano. Nauči nas, Gospodine  čitati poruku tvoje Riječi. Daj, Gospodine, da 
shvatimo hitnost ovoga  časa, da poslušamo Mojsija i proroke kako bi pale ljuske s 
naših očiju koje više ne mogu vidjeti pravu istinu i punu stvarnost. Daj da danas čujemo 
tvoju Riječ koja određuje našu budućnost. makli.  
Isuse, siromašni Lazaru pred našim vratima, obrati nas.                             fra Zvjezdan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgijska čitanja: 
Am 6, 1a. 4-7-----1 Tim 6, 11-16-----Lk 16, 19-31 

I ove nedjelje kao i prošle Božja Riječ nam želi 
progovoriti o upravljanju materijalnim dobrima. 
Posjedovanje materijalnih dobara nosi sa sobom i 
određene zamke. Prije svega ono čovjeku daje lažnu 
sigurnost, osjećaj samodostatnosti. Čovjek prestaje 
svoju sigurnost tražiti i graditi na Bogu, već se upire u 
materijalna dobra, okružuje se njima i u njihovom 
obilju gleda smisao svojega života. Takovima danas 
upućuje svoju riječ prorok Amos. On je bio pastir, 
riječ mu je gruba i neškolovana, ali prava proročka, 
istinita, jednostavna i nedvosmislena. Okomljuje sa 
na bogate, želi rasklimati njihovu sigurnost i pokazati 
besmisao raskoši. Prorok otkriva i drugu zamku 
bogatstva, a ta je da čovjek postaje slijep za potrebu, 
siromaštvo i bijedu drugoga. 
Isus nam u današnjem evanđelju želi reći kako 
bogatstvo ne može čovjeku osigurati pravu 
budućnost. Ono je samo prividna sigurnost i prividna 
budućnost. Svoju poruku Isus zorno iznosi slikom o 
bogatašu i Lazaru. U toj se slici jasno raspoznaje do 
koje mjere bogatstvo i posjedovanje može čovjeku 
zatvoriti srce za drugoga, za potrebnoga. Bogataš ne 
mari za siromaha Lazara  koji kupi mrvice hrane 
ispod njegovog stola, ne uočava njegovu neimaštinu, 
toliko je zaokupljen sobom i onim što ima, da nije 
kadar otvoriti svoja dobra drugome. No, takovo je 
blagostanje kratkotrajno, kako je kratkotrajan i 
prolazan i sam život čovjeka. Bogataš nema 
budućnosti, njegovo ga je bogatstvo upropastilo. 
Budućnost ima Lazar, jer je on svu svoju sigurnost 
stavio u Boga. A iza smrti više se ništa promijeniti ne 
može.  
Danas je Božja Riječ upućena nama, želi progovoriti 
našem životu! Postaviti nam neka pitanja: na čemu 
gradiš svoju sigurnost, da li su te materijalna dobra 
zarobila, koliko pokraj sebe vidiš potrebnoga, koliko u 
tvojem životu ima mjesta raskoš, luksuz dok drugi 
nemaju što jesti, ili obilaze kante za smeće vadeći 
hranu ili restorane čekajući da gosti nešto ostave iza 
sebe u tanjuru. Nije li to taj Lazar koji kupi mrvice, a 
da ga ti ne vidiš…? 

 

Ponedjeljak, 30. rujna: 
sv. Jeronim, veliki prevodilac 

Svetoga pisma i crkveni 
naučitelj. 

Utorak, 01. listopada: 
sv. Mala Terezija; svojom 

jednostavnom duhovnošću i 
predanošću Gospodinu 

mnogima znači svijetli primjer 
za duhovni život. 

Srijeda, 02. listopada: 
sv. Anđeli Čuvari 

Petak, 04. listopada:  
SVETI FRANJO ASIŠKI.  
Uz večernju misu bit će 

tradicionalni obred 
PREMINUĆA  

SVETOG FRANJE.  
Molimo vjernike da za tu zgodu 

ponesu odnosno nabave 
svijeće. 

Subota, 05. listopada:  
sv. Placid učenik sv. Benedikta 

 

IZ KATOLIČKOG KALENDARA 

LISTOPADSKE POBOŽNOSTI  
bit će tijekom cijelog mjeseca 
listopada koji je posvećen Majci 
Božjoj. Pola sata prije večernje 
mise sastat ćemo se na 
moljenje krunice i drugu 
pobožnost. Tako ćemo kroz 
cijeli mjesec nastojati molitvom 
obogatiti naš život s Bogom i 
međusobno. 
 
U utorak navečer u okviru 
euharistijskog slavlja počinje 
trodnevnica kao duhovna 
priprava za blagdan svetog 
Franje Asiškog, utemeljitelja 
triju redova. 


