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22. NEDJELJA KROZ GODINU - U GODINI „A“

HOĆE LI TKO ZA MNOM, NEKA SE ODREKNE SAMOGA SEBE.
U ono vrijeme: Poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem,
da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude
ubijen i treći dan da uskrsne.
Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: »Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se
tebi ne smije dogoditi!« Isus se okrene i reče Petru: »Nosi se od mene, sotono!
Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«
Tada Isus reče svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne
samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj
spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Tâ što će
koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će
čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca
svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.«

Mt 16, 21-27

SIN ČOVJEČJI TREBA TRPJETI

obri Isuse, došao si kao Spasitelj
svijeta. Došao si otkupiti svijet
od zla, izbaviti ljude od nevolje.
A opet na ovom svijetu ima
toliko neprilika, toliko patnje, tolika zla
i nakon tvog djela otkupljenja. Ljudi još
uvijek trpe, nevini stradaju, događaju
se nesreće. Neprestano o tome čitamo u
crnim kronikama naših glasila. Sve je to
neshvatljivo. Zašto, Isuse? Zašto još
uvijek toliko zla i patnje, toliko križeva
i muka? Što ne valja? Što bi trebalo
promijeniti da se svijet okrene na dobro.
U čemu se sastoji tvoje djelo spasenja?
Ništa me ne iznenađuje, moj Isuse,
reakcija svetoga Petra kad si govorio o
svom hodu u Jeruzalem. Rekao si da će
te tamo uhvatiti, osuditi, pogrditi, da će
te ubiti i treći ćeš dan uskrsnuti. Izgleda
da Petar nije svojim razmišljanjem niti
došao do tog uskrsnuća jer mu se sve
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smračilo na pomisao da će te uhvatiti i
ubiti. Tebi, Isuse, to se ne smije
dogoditi. Ako se to s tobom dogodi, što
će tek biti s nama? Što mi možemo
očekivati od ovoga svijeta, ako su tebe,
izvor svakog dobra, lišili života, raspeli
na križ. Što mi možemo očekivati od
ljudske pravde, ako su tebe ljudi tako
nepravedno osudili i smaknuli?
Zašto sve to, Isuse? Što o svemu misliti?
Želim biti tvoj učenik, a bojim se križa,
ne shvaćam ga, otimam se njegovu
doticaju. Želim biti tvoj učenik, Isuse, a
svakog dana zakažem. Ti tražiš vjeru
svakog dana, tražiš svakodnevno
ustrajno i vjerno nošenje križa. Da,
vjerujem da si nas došao spasiti, ali
spasiti od
besmisla, spasiti od neprihvaćanja i od
očaja, spasiti od nevjere i mržnje.
Došao si nas spasiti od naše vlastite

zatvorenosti u vrtlogu naše gluposti i
sebičnosti. Došao si nam pomoći nositi
križ, kako ne bismo nikome svaljivali na
leđa veći križ ili svoje muke. Došao si
otkupiti svijet u našem srcu u nama
samima, kako bi na svijetu bilo sve više
ljubavi. Došao si kao Spasitelj, ali na
svoj način, a ne kako bismo to mi htjeli.
Zato nas otkupi, Isuse, od nekog
neljudskog spasenja, od nekog
magijskog,
scijentističkog
ili
alkemijskog spasenja, od neke želje da
spasenje shvaćamo isključivo u

rješenju vlastitih problema i poteškoća.
Daj nam, Isuse, shvatiti da je spasenje u
tebi, da si ti Spasitelj, da je naš život i
naša sreća upravo u tome da krenemo
za tobom. I da nema pod nebom drugog
spasenja niti drugog Spasitelja. Otkloni
od nas svako površno spasenje, pa
makar ono donosilo i olakšanje tijela.
Ti jedini želiš da nas tvoje djelo
spasenja zahvati čitave: duh, dušu i
tijelo! Neka se na nama, Isuse, dogodi
tvoje spasenje!
fra Zvjezdan

Mala Gospa – rođenje Blažene Djevice
Po kalendaru blagdan Male
Gospe je uvijek 8. rujna. Zove se
tako, budući da se slavi “mala
Marija”, spomendan Marijina
rođenja, za razliku od “Velike
Gospe”,
blagdana
Marijina
uznesenja na nebo, 15. kolovoza.
Blagdan Male Gospe ima svoje
početke u Jeruzalemu, u 5.
stoljeću. Tada je, naime, na
mjestu gdje je prema predaji
stajala Marijina rodna kuća,
sagrađena crkva u čast svetoj Ani,
Marijinoj majci. Kao spomen na
ovu posvetu razvio se blagdan u
čast Male Gospe: najprije na
kršćanskom Istoku, a od 7.
stoljeća i na Zapadu.
Iako je Mala Gospa manji
blagdan, nezapovjedan, vrlo je

drag puku. Toga dana mnogi
hodočaste u marijanska svetišta
ili barem na misu u najbližu crkvu.

Mala Gospa donosi jesen pa se u
puku kaže “Gospa Mala – jesen
prava!” O Maloj Gospi se lastavice
skupljaju za odlazak. U puku je
riječ, da ih Marija odvodi u tople
krajeve, kao što ih i vraća na
proljetni marijanski blagdan
Blagovijest (25. ožujka).

ŠTO SE ZAHTJEVA OD
ISUSOVIH SLJEDBENIKA?

IZ KATOLIČKOG
KALENDARA

Kad se sluša Isusove govore, kad se gleda
njegovo djelo i njegov život, skoro bi ga svatko
slijedio. On je zanosan, okolo njega se događaju
čudesa, sve je prožeto ljubavlju, svako je zlo
daleko od njega. Međutim, da bi se njega slijedilo
nije dovoljan zanos i ugodne emocije, potrebno je
realno životno opredjeljenje. Potrebno je dubinski
se promijeniti, odreći se starog čovjeka.

ponedjeljak, 4. rujna
Sv. Ruža Viterbska
utorak, 5. rujna
Sv. Majka Terezija
srijeda, 6. rujna
Zaharija, Eleuterij
četvrtak, 7. rujna
Sv. Marko Križevčanin
petak, 8. rujna
ROĐENJE BDM –
MALA GOSPA
subota, 9. rujna
Petar C., Strahimir
nedjelja, 10. rujna
23. Nedjelja kroz godinu

Potrebno je da u nama umre 'stari' čovjek i da se
porodi 'novi'. Dok ne umre 'stari' čovjek ne može
se roditi 'novi'. Potrebno je prihvatiti patnju i kroz
nju se preporađati.
Bivstvovanje je vječno a imanje je privremeno i
'pokvarljivo'. Pođimo za Isusom, kroz Ljubav pa
ćemo steći istinski život i istinsko bivstvovanje
koje je vječno kao što je vječan Bog i Ljubav.
Slijediti Isusa znači nastojati promijeniti svijet, a
ne adaptirati se svijetu, što se danas događa.
Današnji svijet, prvenstveno čovjek, potrebno je
preporoditi. I radi ovoga 'svijet' se vrlo često
suprotstavlja Isusu i njegovim sljedbenicima.
Isusova vizija je vizija budućnosti i zato se često
ne podudara sa sadašnjošću.
Isusov križ i patnja su nama neshvatljivi. On Sin
Božji! Sve se to dogodilo za nas. Božja ljubav se
očitovala na najiskustveniji način. Kroz patnju se
dokazalo prijateljstvo i ljubav.
Marijan Jurčević, OP

www.franjevcizemun.com
tel. 011 / 2198134

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

