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13. NEDJELJA KROZ GODINU - U GODINI „A“ 

TKO NE UZME KRIŽA, NIJE MENE DOSTOJAN.  
 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Tko ljubi oca ili majku 
više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego 
mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za 
mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko 
izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. 
Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je 
mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću 
proročku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću 
pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom 
hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu 
propasti plaća.«      Mt 10,37-42 
 



VIŠE ĆEMO VOLJETI LJUDE  
AKO NAJVIŠE VOLIMO ISUSA 

ospodine, tko je tebe 
dostojan? Čini mi se da je za 
sve nas najistinitija molitva 
ona prije pričesti: "Gospodine, 
nisam dostojan da uđeš pod 

krov moj, ali reci samo riječ i ozdravit će 
duša moja!" Čini mi se da je na ovoj 
zemlji nemoguće biti dostojan tebe, a 
posebno je nemoguće biti dostojan 
tvoga dara, sakramenta tvoje ljubavi, 
tvoga predanog tijela i prolivene krvi. 
Zaista, nisam dostojan, ali te 
neizrecivo trebam! 

            A tek kad čitam ovo 
evanđelje danas, Isuse, vidim 
koliko ima razloga da se 
prepoznam nedostojnim tebe. 
Nabrajaš osobe koje su po naravi 
bliske svakom ljudskom biću: otac, 
majka, sin, kćer... Želiš da se 
prepoznam i usporedim u svjetlu te 
naravne ljubavi i pripadnosti. Ti, Isuse, 
želiš biti ispred svih ljudi, na prvom 
mjestu po čistoj ljubavi, po životnom 
opredjeljenju, po predanju. Znam da te 
ne ljubim dovoljno. Osjećam također da 
te ne ljubim onako konkretno i jasno 
kako to činim u odnosu prema meni 
dragim osobama, mojim bližnjima. U 
usporedbi s takvom konkretnom 
ljubavlju imam osjećaj da si ti, Isuse, 
katkada jako daleko od mene. Zapravo, 
da sam ti ja jako daleko. 

              Ti želiš da te ljubim više. Više 
od svih drugih ljudi, više od svih drugih 

stvari, više od svega na svijetu, više i od 
samog života. Zapravo ti, Isuse, želiš da 
mi ti budeš sve, da budeš moj život. 
Tako si i Šimuna Petra pitao: "Ljubiš li 
me više?" Moram priznati, Isuse, da mi ti 
nisi na prvom mjestu, da ima osoba koje 
više "obožavam" nego tebe, da o nekim 
ljudima katkada više ovisim nego o tebi. 
Moram ti priznati, Isuse, da mnoge 
stvari više želim, o mnogočemu više 
sanjam i maštam, nego o tebi. Mnogo 

toga mi je više na srcu nego ti. Želim 
živjeti, želim imati sve, želim uživati 
život, a često to činim bez tebe, katkada 
i protiv tebe, žrtvujući pritom i svoj 
odnos prema tebi. Ne shvaćam uvijek, 
Isuse, svu važnost i jasnoću tvoje 
zahtjevne riječi: "Ako tko hoće život svoj 
spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život 
svoj poradi mene, taj će ga naći!" 

                Isuse, nisam tebe dostojan. 
Ali te trebam, trebam te kao gladan 
kruha, žedan kapi vode, prozebao 
sunca. Trebam te, Isuse, jer bez tebe 
zaista nema života. Nisam dostojan i ne 
znam kad ću biti, ali ti si, Isuse, u svojoj 
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Sv. Priscila i Akvila 

dobroti htio prihvatiti malenost ove naše 
ljudske naravi; molim te da sada 
prihvatiš i nedostojnost ovog mojeg 
bića, mojeg tijela, moje duše. I dođi, 
Isuse, pod krov moj pa će ozdraviti moje 
biće, ozdravit će moja duša! Gospodine, 
nisam dostojan, ali dođi! Želim da 
osjetim da si mi ti i otac i majka, brat i 

sestra i sve na svijetu. I vjerujem ti, 
Isuse, da ću svoje najbliže istinski voljeti 
tek kad ti budeš na prvom mjestu. U tebi 
i po tebi moći ću nesebično ljubiti i njih. 

fra Zvjezdan 

Prema svjedočanstvu svetoga 
Luke u Djelima apostolskim, 
Priscila i Akvila su živjeli u 
Rimu, a nakon što je car 
Klaudije naredio protjerivanje 
kršćana odande, otišli su u 
Korint i ondje su radili kao 
šatorari. Kada je pak sv. Pavao 
krenuo na svoje drugo misijsko 
putovanje i kada je stigao u 
Korint, počeo je raditi i živjeti 
kod njih, jer se i sam bavio 
istim zanatom (Dj 18,2-3). 

Novi zavjet pokazuje kako je sv. 
Pavao posebno cijenio Priscilu i 

 Akvilu, odnosno na više mjesta 
u svojim poslanicama naročite 
pozdrave i zahvalnosti šalje 
upravo tim supružnicima. 
Koliko su pak bili bliski, 
svjedoči i činjenica kako 
Priscilu ponekad naziva 
Priskom. Štoviše, Pavao im u 
Poslanici Rimljanima 
zahvaljuje jer su “podmjestili 
svoj vrat za moj život” (16,4), 
što potvrđuje da su se 
zasigurno u nekoj 
teškoj situaciji izložili opasnosti 
za spas svetog Pavla. 

Priscila i Akvila se nisu samo 
bavili zanatom i trgovinom, 
nego su svoju kuću u Korintu 
ponudili za crkvu, odnosno 
upravo je njihova kuća bila 
stjecište i duhovno sabiralište 
korintskih kršćana, a u njoj je, 
za vrijeme svoga trećeg 
misijskog putovanja, dugo 
boravio i sv. Pavao. 



UVJERENJE NE SMIJE BITI 
UVJETOVANO 

 
Isus se obraća apostolima i svim ljudima 
koji će njega slijediti. Postavlja odnos 
roditelja, djece i savjesti. Isus je 
izjednačen s ljudskom savješću, ljudskim 
opredjeljenjem. Iako su to čovjeku 
najbliži, ipak nisu niti mogu zagospodariti 
ljudskom savješću. Ne radi se ni o 
kakvom suprotstavljanju Isusa i roditelja, 
nego se govori o slobodi opredjeljenja. 
 
Čovjek je slobodan opredijeliti se bez 
obzira na svoje roditelje i djecu. Kad Isus 
govori o ljubavi oca i majke više nego li 
njega, nije ga dostojan. Tim Isus ne 
umanjuje ljubav roditelja, nego stavlja 
apsolutnu istinu (ljubav, dobrotu... = Isus) 
iznad roditeljske ljubavi. Isto pravilo 
vrijedi za roditelje i za djecu. 
 
Ovo je u konačnici zdravo i dobro za 
roditelje i za djecu. Ipak treba naglasiti da 
Ljubav Isusa ne isključuje ljubav roditelja, 
zato ne treba ih suprotstavljati osim u 
slučaju da jedna ljubav oduzima slobodu 
drugome. Izabrati vjernost Isusu znači 
znati reći nepravdi, znači boriti se protiv 
korupcije, itd. Čak vrlo često znači i 
karijeru žrtvovati. 
                          Marijan Jurčević, OP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA 

ponedjeljak, 3. srpnja 
Sv. Toma, apostol 
utorak, 4. srpnja 
Elizabeta P, Laura 
srijeda, 5. srpnja 
Sv. Ćiril i Metod 

četvrtak, 6. srpnja 
Marija Goreti 

petak, 7. srpnja 
Zoran, Vilibald 

subota, 8. srpnja 
Akvila i Priska 

nedjelja, 9. srpnja 
14. NED. U GOD. 
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