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PETA VAZMENA NEDJELJA (B)

TKO OSTAJE U MENI I JA U NJEMU, TAJ DONOSI MNOGO RODA.
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi
roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već
očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza
ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne
ostanete u meni.
Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.
Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga
kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u
meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovim
se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.«
Iv 15, 1-8

OSTANITE U MENI

fra Zvjezdan

Ususret blagdanu sv. Antuna Padovanskog

SVETI ANTUN ČUDOTVORAC
Pjesma
kojom
svakog
utorka
pozdravljamo sv. Antuna ovdje pred
njegovim oltarom, počinje riječima: Ako
čudo tražiš, gle! Tu je pjesmu dvadesetak
godina poslije svečeve smrti napisao
franjevac Julijan iz Speyera. Sadržaj
nam njezin govori da je sveti Antun
nedugo poslije svoje smrti bio slavljen
kao čudotvorac. Taj ga glas prati do dana
današnjega.
Božjom su snagom čudesna djela činili

mnogi sveci, primjerice sveti Grgur
Čudotvorac, sv. Franjo Asiški, sv. Josip
Benedikt Kotolengo, sv. Ivan Bosko,
sluga Božji fra Ante Antić.
Ali, čini se da ih sve i brojem čudesa i
njihovom raznolikošću nadmašuje sv.
Antun Padovanski: on je činio čudesa
ne samo za života, nego je to nastavio
i poslije smrti. Sažeto ih po njihovim
vrstama, nabraja naša pjesma Ako čudo
tražiš, gle! Svatko se pak od nas koji
štujemo sv. Antuna, na ovaj ili onaj način,
osvjedočio o čudotvornoj moći kojom on

svojim čudesima proslavlja Boga…
Koje je najveće čudo svetog Antuna?
Najveće njegovo čudo jest on sam:
on kao čovjek Božji koji je postao
paradigma, ostvarenje Kristova zakona
ljubavi. Isus je rekao: Nema veće ljubavi
od ove: život svoj dati za svoje prijatelje
(usp. Iv 15, 13). Isus je dao svoj život
za nas koje je uzdigao na dostojanstvo
svojih prijatelja, dao je za nas svoj život
na Križu.
A sveti Antun? On se kroz desetak godina
svoga javnog života naprosto istrošio
u djelima ljubavi prema bližnjemu:
navješćivao je Kristovo evanđelje
snagom svoje riječi, ali da nije ostao
samo na riječima, svjedoče njegova
čudesa: ona koja je činio za života i ona
koja čini poslije smrti.
I još nešto, nadasve važno: sveti
čudotvorci nisu nikada čudesa činili za
sebe, za svoju korist. Upravo kao Isusu,
koji je nahranio pet tisuća gladnih ljudi,
ali je odbio Sotonin prijedlog da za sebe
kamen pretvori u kruh!
Kakvu zahvalnost očekuje od nas sveti
Antun, odnosno: koje to uzdarje mi
njemu dugujemo? On sigurno očekuje
od nas i naša je dužnost da kao dionici
njegove dobrote i užitnici njegovih
dobročinstava i sami budemo dobrotvori
i djelitelji dobrote.
(Iz knjige: Gracijan Biršić, O
svetom Antunu Padovanskom –
drukčije)

JA SAM TRS, VI LOZE
Kršćanstvo – nasljedovanje Isusa Krista – ne smije
ostati na razini nekog ugodnog osjećaja, niti samo
neko razumsko prihvaćanje Boga i Isusa Krista.
Kršćanstvo je praksa. Njezina 'dogma' je život prožet
ljubavlju. Opasno je za svaku religioznost iživljavati se
kroz svete čine, obrede i kroz apstraktnu osjećajnost, a
ostati bez ploda i svakodnevnog življenja. Neki misle
da ostvaruju kršćanstvo ako ga ispunjavaju izvanjski.
Ako ga javno prihvaćaju i javno se deklariraju
kršćanima, vjernicima.
Ipak, ako kršćanstvo
razumijevamo kroz današnje Evanđelje, onda je ono
nešto drugo. Na kršćanskom stablu može se biti i
'suha grana'.
Bog nam daruje svoju ljubav da bi ju dijelili zajedno s
drugima, da bi mogli druge ljubiti. Najžarča je
Isusova želja bila, ne samo da budemo jedno s njime,
nego da i mi između sebe budemo jedno, da jedni
druge ljubimo. On naviješta da će se svijet obratiti, ne
ako samo ljubimo Boga, već ako njegova ljubav bude
prakticirana među ljudima. Ivan evanđelist to
postavlja dosta oštro i kaže: «Onaj koji tvrdi da ljubi
Boga kojega ne vidi, a ne ljubi brata kojega vidi, taj je
lažac». Raspoznavati ćemo se da smo Kristovi po
plodovima. Djela čovjeka oslobađaju svih vrsta iluzija.
Marijan Jurčević, OP

www.franjevci-zemun.com

IZ KATOLIČKOG
KALENDARA
PONEDJELJ, 30. travnja
Sv. Josip Cottolengo
UTORAK, 1. svibnja
SV. JOSIP RADNIK
SRIJEDA, 2. svibnja
Atanazije, Boleslav
ČETVRTAK, 3. svibnja
Filip i Jakov, apostoli
PETAK, 4. svibnja
Florijan, Cvjetko
SUBOTA, 5. svibnja
Peregrin, Anđelko
NEDJELJA, 6. svibnja
6. USKRSNA

Nastavljamo pobožnost
13 utoraka a utorak pred
nama je sedmi u tom
nizu. Pobožnost svetom
Antunu je neposredno
prije večernje svete mise.
Molimo sveca koji je bio
i ostao čovjek za
druge da i mi osjetimo
njegov zagovor i pomoć.

tel. 011 / 2198134

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

