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

BOG JE DOBAR
U ono vrijeme: Kaza Isus
svojim
učenicima
prispodobu kako valja
svagda moliti i nikada ne
sustati: »U nekom gradu
bio sudac. Boga se nije
bojao, za ljude nije mario.
U tom gradu bijaše i neka
udovica. Dolazila k njemu i
molila: ’Obrani me od mog
tužitelja!’ No on ne htjede
zadugo…
Evo me, Isuse! Dolazim ti danas jer me zoveš. Ti katkad kao da oklijevaš s našom
parnicom, ali je nikad ne stavljaš ad acta, nikad se ne odričeš svoje spasiteljske
prisutnosti u našem životu. Danas nas želiš potaknuti na ustrajnu molitvu, na molitvu
koja oblikuje srce i dušu molitelja, na molitvu koja hrani našu vjeru i čisti ljubav, na
molitvu koja nas približava tebi i koja i u našoj nutrini oblikuje naše želje i potrebe.
Obrani me, Isuse, od tužitelja koji je u meni i koji me neprestano progoni zbog mojih
prošlih grijeha koje sam već ispovjedio. Obrani me od savjesti koja kao da se ne želi
uvjeriti da mi je sve oprošteno i da sam čist od svega što je bilo.
Obrani nas, Isuse, od onog iskonskog tužitelja, koji nas neprestano napastuje i tuži u
svim našim životnim okolnostima. Obrani me od đavla i svih njegovih spletki i zamki.
Obrani me od njegovih tužbi na moj život i na moje predanje tebi. Obrani me od tog
«tužitelja braće».
fra Zvjezdan

Liturgijska čitanja:

IZ KATOLIČKOG KALENDARA

Izl 17, 8-13-----2 Tim 3, 14-4,2-----Lk 18, 1-8
Omiljena tema Lukinog evanđelja jest m o l i t v a.
On u više navrata pokazuje kako Isus moli, a pažljiv
je i na Isusove riječi o molitvi, pa ima tekstova, koje
drugi sinoptici nemaju. Takav je i današnji
evanđeoski odlomak. Božja nam Riječ danas želi
progovoriti o nekim vidovima molitve. Isus sam govori
kako moliti valja svagda i kako u njoj ne smijemo
sustati, znači moramo moliti ustrajno. To pokazuje
danas i primjerom žene, koja tako dugo dosađuje
bezbožnom sucu, dok se ne zauzme za njezinu stvar.
Isusov je zaključak jasan: kad bezbožni sudac
uslišava molitvu ove žene, koliko će više Otac naš
koji nas ljubi pohitjeti da nam pomogne.
Jedan od bitnih uvjeta molitve jest vjera. Kad
otvaramo svoje srce na molitvu trebamo to činiti iz
povjerenja u Očevu ljubav i dobrotu, s vjerom da nas
On ljubi i želi naše dobro. Gledamo li u Evanđelju
ozdravljenja koja čini Isus, sva se ona događaju po
vjeri molitelja, kako to sam Isus ističe: Vjera ti je tvoja
pomogla! Česti je uzrok loše molitve ili čak
izostavljanja molitve upravo manjak tog povjerenja u
Oca. Mnogo puta kad se ljudi tuže da im je teško, da
su pritisnuti brigama i problemima, smislom života, pa
ih pitamo: da li moliš? Redovito će odgovor biti: ne!
To je nedostatak povjerenja u Očevu dobrotu i ljubav!
Prvo nam čitanje želi danas otkriti i vrijednost molitve
za drugoga! Mojsije moli za svoj narod koga su
napali Amalećani. Božja nam Riječ želi pokazati
vrijednost i uspješnost molitve za drugoga. To je
nekada jedini oblik ljubavi, koji možemo pokazati
prema drugome. Koliko su drugi prisutni u našoj
molitvi, ljudi koji nas okružuju, s kojima smo povezani
najrazličitijim vezama, rodbinskim, obiteljskim,
prijateljskim (ili neprijateljskim – Isusov je izričit savjet
moliti za neprijatelje), vezama na radnom mjestu,
školi i sl.
Da li si ti čovjek molitve? Danas te Božja riječ poziva
da to postaneš! S povjerenjem otvaraj dnevno svoj
život Ocu! Bit će ti lakše, bit ćeš bolji čovjek, bit će
više dobra na ovoj zemlji…..

Utorak, 22. listopada:
bl. Ivan Pavao II, papa.
Srijeda, 23. listopada:
sv. Ivan Kapistran, zaštitnik
župe Novog Beograda.
Četvrtak, 24. listopada:
sv. Antun M. Klaret.
Petak, 25. listopada:
bl. Katarina Kosača,
bosanska kraljica.
Subota, 26. listopada:
sv. Dimitrije, đakon i mučenik,
zaštitnik naše biskupije.

LISTOPADSKE POBOŽNOSTI

Listopad je mjesec svete
krunice. Krunica je jednostavna
molitva, satkana od temeljnih
molitava naše vjere. U nju su
utkana razmišljanja o muci i
smrti na križu našeg Spasitelja,
Uskrsnuće i vječna proslava
Sina Božjega, te dolazak Duha
Svetoga.
U ovom mjesecu Majke Božje
koji je posvećen njezinom
molitvom krunice okupljamo se
svake večeri prije mise (17.30)
na tu marijansku molitvu.
UTORKOM je neposredno prije
svete mise i redovita pobožnost
na čast svetom Antunu Pad.

