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AKO TE POSLUŠA, STEKAO SI BRATA. 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: 
»Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, 
stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili 
dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka 
tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne 
posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. 
Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na 
nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. 
Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno 
zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer 
gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među 
njima.«                                    Mt 18, 15-20 
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ospodine, hvala ti za ohrabrenje i 
ljubav. Ohrabruje me tvoje 
obećanje da ćeš biti uvijek s nama, 
da ćeš zasigurno biti prisutan gdje 

su samo dvojica sabrana u tvoje ime. Gdje 
se nađu dvije osobe i osjećaju se 
međusobno kao braća u tvoje ime, tu si i 
ti, Isuse, prisutan, tu si i ti kao treći brat. Ta 
sigurnost tvoje prisutnosti je divan 
blagoslov svake molitve. Ti sigurno nećeš 
nikada 
zakazati. Ti si 
vjeran svojoj 
riječi. Prisutan 
si i pun ljubavi 
u svakom 
zajedništvu 
tvojih učenika, 
vjernika. 

Hvala ti, Isuse, što na taj način pokazuješ 
da si i meni brat i da si mi blizu. Osjećam 
na osobit način da si mi ti prvi i najbliži 
brat. Želim od tebe čuti ono što 
preporučaš svakom bratskom 
zajedništvu: opomena i spasenje. Snažno 
doživljavam tebe, Isuse, kao brata koji me 
opominje svaki puta kad se barem malo 
saberem na molitvu, kad smireno za koji 
trenutak stanem pred tebe. Odmah 
dolaziš, hrabriš, opominješ, tješiš, 
spasavaš. Takav si ti, Isuse, dobri brate, 
koji želiš steći svakoga od nas, koji želiš da 
se svi mi spasimo, da nitko ne propadne. 
Hvala ti, Isuse, za tu i takvu tvoju ljubav. 

Da, ja sam taj brat koji često pogriješi. 
Hvala ti što me koriš i upozoravaš nasamo, 
u četiri oka. Hvala ti što to strpljivo radiš 
želeći da toliko toga ostane tajna između 
mene i tebe. Hvala ti na svoj tvojoj 
obazrivosti i dobroti. Da, Isuse, ja sam taj 
brat koji tako često zna pogriješiti. 
Zapravo, divim ti se, Isuse, što me poslije 
mnogih negativnih iskustava mojih 
padova još uvijek smatraš bratom, da me 

još uvijek takvim 
priznaješ i prihvaćaš. 
Nosim, Isuse, u sebi 
duboko iskustvo tvoje 
strpljivosti, milosrđa i 
dobrote. Hvala ti. 
Molim te, Isuse, daj mi 
milost da mogu na 
sličan način i ja biti 

brat svima oko sebe. Ne dopusti da netko 
kraj mene, zbog očitovane slabosti, 
prestane meni biti brat. Ne dopusti da 
nekoga isključim iz svoga srca zbog 
njegova grijeha ili pada. Daj mi ustrajnu i 
strpljivu ljubav kojom ću znati svakom 
čovjeku oko sebe pokazati da mi je brat, 
da mi je sestra. Ne daj da krivim 
postupkom mnogima zatvorima vrata 
dobrote i milosrđa. 

Zato, Isuse, oslobodi mene, oslobodi sve 
nas od ogovaranja i klevetanja, od lažnih i 
uvredljivih jezika, od nestrpljivosti i 
tvrdoće srca. Oslobodi nas, Isuse, od 
osuđivanja i odbacivanja. Ne dopusti da ja 
ikoga osudim, da ikoga odbacim. Daj mi 
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milost da znam takve slučajeve prepustiti 
Crkvi. A meni daj ljubav i strpljivost da 
zbog toga što sam obilno iskusio snagu 
tvojeg milosrđa svakom bratu znam 
iskazati milosrđe. Daj, Isuse, da težim za 

tim da brata steknem, a ne da ga izgubim. 
Neka mi spasenje mog brata bude 
neprestano pred očima, najviše na srcu.  

                                      fra Zvjezdan

Povijesna je pozadina današnjega 
blagdana osvajanje relikvije 
Svetoga Križa iz ruku nevjernika 
caru Herakliju.  

Prema jednoj predaji, Sveti je Križ 
pronašla na Kalvariji carica Jelena. 
Ta za kršćane najsvetija relikvija u 
jednom je ratu istočnorimskoga 
cara s Perzijancima pala u njihove 
ruke. 

Car Heraklije (610-641) na čudesan 
je način pobijedio perzijskoga kralja, 
a kao prvu pogodbu za mir postavio 
zahtjev da kršćanima bude vraćen 
sveti Isusov križ. Uvjet je bio 
ispunjen i sam je car na svojim 
ramenima prenio dragocjenu 
relikviju u Jeruzalem. Pri tom se 
zbilo čudo. Car je na putu prema 
Kalvariji bio zaustavljen od jedne 
više sile. Nije nikako mogao proći 
kroz vrata što su vodila na Golgotu. 

Na savjet jeruzalemskoga biskupa 
Zaharije odložio je sjajno carsko 
odijelo i onda ponizno u pokorničkoj 
odjeći prenio sveto breme na mjesto 
gdje je ono poslužilo kao sredstvo 
našega spasenja, kao oltar na 
kojem je bila prinesena Spasiteljeva 
krvna žrtva. 

Sveci su o križu mnogo razmišljali, 
od križa mnogo učili, križ im je bio 
svjetlo i snaga u životu, nada u času 
smrti. Zato su i umirali stišćući u 
rukama časni znak svetoga križa. S 
tim su se znakom htjeli predstaviti 
na Božjem sudištu. 

Križ neka ima časno mjesto i u 
našem životu! Ne dao Bog da bi se 
ikada zastidjeli toga znaka našega 
spasenja! 

 

UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA  



ZAJEDNICA I NJEZIN UNUTARNJI PROBLEMI 

Ako tvoj brat pogriješi... 
                                                     
"Nitko nije otok" – "Što si ti što nisi primio?" Ovo 
nisu fraze. Ovo je istina koju potvrđuje svačije 
iskustvo. Ne samo da naše tijelo proističe iz 
zajedništva nego i naše ideje (Fr. Jeanson).  

Zajedništvo svi žele i svi trebaju, ali ga svi ne 
grade. Ipak treba postati svjestan da zajedništvo 
nije nešto što 'pada s neba', nego stvarnost koja 
nastaje iz ljudskog srca i koja se gradi ljudskim 
životom. Prva naša zajednica je naša obitelj. 

Osnovica kršćanskog (crkvenog) zajedništva jest 
LJUBAV, BOG, ISUS KRIST. Na ovoj osnovici 
ulazi se u zajedništvo, ova je osnovica hrana i 
kriterij kršćanskog zajedništva. Sve drugo što je 
možda različito, sporedno je i ne smije dovoditi u 
pitanje zajedništvo.  

Nitko nije isključen iz bratstva, ali se svatko sam 
može isključiti. I to je čovjekova vlastita osuda. 
Ključ bratstva i prijateljstva pa i neprijateljstva je u 
nama. 

Svi smo pozvani da jedni druge spašavamo. Nije 
vlast ta koja veže i razrješuje međusobnost. To je 
ljubav. Što ljubav sjedini ovdje bit će sjedinjeno i u 
vječnosti, a što mržnja razjedini ovdje bit će 
razjedinjeno i u vječnosti. Bog je prisutan tamo 
gdje je zajedništvo bratstva i ljubavi. Ovo je 
objava Biblije. I ljudi koji su živjeli bratstvo 
doživjeli su i živoga Boga. Onaj koji ljubi ispunio je 
sav zakon i proroke! 

                                  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, 11. rujna 
Felix, Emilijan 

utorak, 12. rujna 
Ime Marijino 

srijeda, 13. rujna 
Sv. Ivan Zlatousti 

četvrtak, 14. rujna 
Uzvišenje Sv. Križa 

petak, 15. rujna 
Gospa Žalosna 

subota, 16. rujna 
Kornelije, Ciprijan 

nedjelja, 10. rujna 
24. Nedjelja kroz godinu 

Rane Sv. Franje 
 

www.franjevci-
zemun.com     

tel. 011 / 2198134 


