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 SEDMA VAZMENA NEDJELJA (B) 

NEKA I ONI BUDU JEDNO KAO I MI! 

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: 
»Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao 
i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje 
si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, 
da se Pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da 
imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a 
svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. 
Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni 
nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja 
je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u 
svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u 
istini.«                                          Iv 17, 11b-19 
 



Ususret blagdanu sv. Antuna Padovanskog 
SVETI ANTUN NEBESKI LIJEČNIK

U pjesmi Ako čudo tražiš, gle kaže se 
da na Antunov zagovor ozdravljuju 
bolesnici. Područje bolesti, ako 
možda i nije najvažnije, svakako 
je najprostranije. Jer bolest prijeti 
svakoj dobi ljudskog života: ne 
samo starima, nego i mladima; čak 
i nerođenoj djeci. Bolest dolazi kao 
posljedica izvanjskog uzroka ali dolazi 
i iznutra kao posljedica čovjekova 
genetskog nasljeđa. Ne prijeti samo 
tijelu nego i duši: moderni je čovjek 
često žrtva stresova, neuroza, psihoza 
i depresivnih stanja.
           U svojim bolestima ljudi su 
upućeni na liječnike i lijekove. U većini 
razvijenih zemalja stanovništvo je 
danas zdravstveno dobro zbrinuto, 
ali time problemi nisu riješeni jer 
– bolest nije uklonjena.! Štoviše, 

pojavljuju se nove, do sad 
nepoznate bolesti, opakije 
od već poznatih. A što je od 
toga najvažnije: u svakom 
je povijesnom razdoblju 
bilo bolesti pred kojima je 
medicina bila nemoćna. 
Zato su ljudi u svojim 
zdravstvenim tegobama 
tražili pomoć od natprirodnih 
sila u koje su vjerovali. U 
primitivnim su kulturama 

u tom pogledu veliku ulogu imali 
vračevi „jer su oni u vezi s bogovima 
te mogu utjecati na prirodne sile i 
uklanjati bolest“.
      Židovi su smatrali da je zdravlje 
znak Božjeg blagoslova, a bolest 
Božjom kaznom za grijehe. Čovjek 
čuva zdravlje i vodi brigu o njemu 
tako što živi po Božjem zakonu, a 
prvi korak prema ozdravljenju uvijek 
je, prema židovskom shvaćanju, bilo 
obraćenje i povratak Bogu.  Zdravlje, 
a ne bolest, prirodno je stanje 
čovjekovo. Bog je stvorio čovjeka u 
potpunom skladu njegove naravi, 
tjelesno i duševno zdrava. Što je 
dakle bolest i odakle ona?
    Sasvim je normalno da na to 
pitanje odgovara medicina. Između 
ostalog medicina kaže da je bolest 



znak odnosno posljedica nekih 
degenerativnih procesa u organizmu. 
Ti se procesi – uči nas medicina – mogu 
usporiti, ali ne i dokinuti, otkloniti. 
Ona završava smrću. Bolest je dakle 
navještaj smrti koja prije ili kasnije 
dolazi. Čovjek jest i ostaje smrtno biće. 
         Na pitanje što je bolest i odakle ona 
vjernici traže odgovor u Riječi Božjoj, 
Svetom pismu. U knjizi Mudrosti 
čitamo: Bog je stvorio čovjeka  za 
neraspadljivost i učinio ga na sliku 
svoje besmrtnosti. Ali đavlovom je 
zavišću došla smrt u svijet i nju će 
iskusiti oni koji njemu pripadaju . Tu 
je sadržan odgovor na pitanje što je 
bolest i odakle je. Bolest je početak 
smrti, a fi zička, tjelesna smrt posljedica 
je duhovne smrti koju je u svijet ubacio 
Sotona, navevši praroditelje na grijeh. 
Zato Isus najprije istjeruje đavla, da bi 
potom ozdravio bolesnika.
     Isus je itekako dobro znao da 
bolest nije prirodno stanje čovjekovo 
i to je pokazao svojim vladanjem i 
djelovanjem. Matej piše: „I obilazio 
je Isus svom Galilejom naučavajući po 
njihovim sinagogama, propovijedajući 
evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku 
bolest i svaku nemoć u narodu.
      I glas se o njemu pronese svom 
Sirijom. I donosili su mu sve koji 
bolovahu od najrazličitijih bolesti 
i patnja – opsjednute, mjesečare, 
uzete – i on ih ozdravljaše. Isusovo 
poslanje nastavljaju apostoli i njihovi 

nasljednici. Sv. Matej piše: Dozva Isus 
dvanaestoricu svojih učenika i dade 
im vlast nad nečistim dusima: da ih 
izgone i lijeće svaku bolest i svaku 
nemoć.
          Povijest nam pak Crkve opisuje 
slično djelovanje apostolskih 
nasljednika kroz stoljeća na svim 
meridijanima i paralelama. U nizu 
svetaca koji su bili u službi ljudskog 
života i zdravlja izuzetno njesto 
pripada svetom Antunu Padovanskom. 
Praživotopis odnosno Legenda 
Assidua govori o zgrčenima, uzetima, 
slijepima, gluhima, nijemima, 
padavičarima koji su čudesno ozdravili 
na dannjegove smrti odnosno u prvoj 
godini poslije smrti, dakle: prije 
Svečeve kanonizacije.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA 

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

 

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA 

 
PONEDJELJ, 14. svibnja 

sv. Matija, apostol 
 UTORAK, 15. svibnja 

Solinski mučenici 
 SRIJEDA,  16. svibnja 
Sv. Margarita Kortonska 
ČETVRTAK, 17. svibnja 

Sv. Paškal Bajlonski 
PETAK, 18. svibnja 

Sv. Feliks Kantalicijski 
SUBOTA, 19. svibnja 

Sv. Teofil iz Corte 
NEDJELJA, 20. svibnja 

DUHOVI 

www.franjevci-zemun.com  tel. 011 / 2198134 

Nastavljamo pobožnost 
13 utoraka a utorak pred 
nama je deveti 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. 
 

“OČE, MOLIM TE DA BUDU JEDNO...  
NE UZIMAM IH IZ SVIJETA” 

 

Isus u Evanđelju konstatira problematiku 
jedinstva kod prvih sljedbenika. Nema dvojbe da 
Isusov put ne poništava pojedinca koji je također 
dio zajednice. Čovjek je istovremeno individua i 
zajednica. Potrebno je uskladiti jedno i drugo, 
potrebno je da ne nestane osoba ali i da se ostvari 
zajedništvo. Čovjek je i po osobnosti i po 
zajedništvu Božja slika.  
Kršćanin je ‘ostavljen’ i ‘poslan’ u svijet da u 
njega udahnjuje novi duh. Svijet je potrebno 
obnoviti. U tome leži čovjekova odgovornost. 
Bijeg iz svijeta nije prezir svijeta niti osuda, nego 
traženje samoga sebe. Mnogima se dogodi da ih 
‘izvanjski svijet’ (rekli bi svjetina) proguta pa se 
zaborave u samima sebi. Ni u kojem slučaju ne 
treba se prepustiti ‘modi svijeta’, nego svijet 
treba preporađati. To je kršćaninova misija u 
svijetu. Čovjekova odgovornost je osobito danas 
sudbonosna. Pa i kad postoji i opasnost da nas 
svijet ‘zaprlja’ ne možemo se iz njega povući. “Ne 
uzimam vas od svijeta...”. Ujedinjeni u ljubavi 
poštujmo različitosti. Poslani u svijet, 
preobrazimo ga. Ali budimo svjesni i toga da 
samo obnovljen čovjek može obnoviti svijet. 
                              Marijan Jurčević, OP 


