
SIN ČOVJEČJI GOSPODAR JE I SUBOTE.

ga 
pogube.   Mk 2, 23 – 36



Ova zgoda stoji između dva Isusova 
“prekršaja”: u odlomku prije toga 
farizeji prigovaraju Isusu što ne 
obdržava tradiciju o postu, a u odlomku 
poslije ovoga Isus ozdravlja bolesnika 
s usahlom rukom u subotu. Radi se o 
polemičkim razgovorima u kojima Isus 
pokazuje svoju punomoć, dobivenu 
od Boga: on je zaista Sin čovječji koji 
je vlastan opraštati 
grijehe, davati novi 
sadržaj vjerničkom 
postu, gospodar 
subote!
“Jedne je subote 
prolazio kroz usjeve” 
(r. 23). Ovo je vrlo 
dobro utkano u 
Galileju kao žitnicu 
Svete zemlje. Značajno 
je što učenicima ne 
biva prigovoreno samo 
hodanje kroz usjev. 
U Pnz 23, 26 stoji: 
“Ako uđeš u žito svoga 
susjeda, možeš kidati 
klasove rukom, ali ne smiješ prinositi 
srpa susjedovu žitu”. Matej je ispravio 
Markov nejasni podatak o hodu kroz 
usjev napomenuvši da su učenici 
ogladnjeli i zato počeli trgati klasje (Mt 
12, 1).
Iz primjera o Davidu koji je s pratiocima 
pojeo izložene kruhove pridržane samo 

svećenicima, vidi se da starozavjetna 
zgoda ne odgovara sasvim na prigovor. 
Farizeji predbacuju, zašto Galilejčevi 
učenici subotom “rade” trgajući 
klasje za jelo. Iz ovakvog primjera 
naslućujemo određeno razdoblje 
preslaganja novozavjetne zajednice 
obzirom na dan Gospodnji. Dok je 
Crkva bila među Židovima, nastavila je 

s njima slaviti subotu 
kao dan Gospodnji, ali 
se nije vezala na to zbog 
svoje vjere u Isusovo 
uskrsnuće na prvi dan 
u tjednu. Kad je prešla 
među pogane, počela 
je nedjelju slaviti 
kao dan Gospodnji. 
Usklikom da je subota 
stvorena radi čovjeka 
Isus podsjeća svoje 
protivnike na prvotnu 
svrhu tjednog počinka: 
da bi se čovjek vratio 
Bogu i svom duhovnom 
bitku, da samim radom 

i privređivanjem ne bi podivljao.
Današnja nas misna čitanja zovu da 
produbimo smisao dana Gospodnjeg 
kao tjedne oaze za susret s Bogom, 
sa samim sobom i s ljudima koji 
nas trebaju na drugačiji način od 
svagdašnje poslovne trke.
                                

SUBOTA JE RADI ČOVJEKA 



Poticaj za uvođenje blagdana Srca 
Isusova došao je iz francuskog grada 
Paray-le-Moniala prigodom Isusova 
ukazanja sv. Mariji Margareti Alacoque 
1675. godine.
Pobožnost Presvetom Srcu Isusovu 
istaknuto je obilježje suvremenog 
katoličanstva. Srce je postalo simbolom 
uzvišene Kristove ljubavi uglavnom u 
europskoj civilizaciji. Čak i u Bibliji srce 
se smatra više sjedištem znanja negoli 
ljubavi.

Pobožnost Presvetom Srcu Isusovu 
nalazimo kod srednjovjekovnih 
mistika, kao što su Julijana iz Norwicha, 

Francisca Rimska i sv. Bonaventura. 
U 16. st. njegovali su je kartuzijanci 
i kasnije isusovci. Sv. Ivan Eudes (17. 
st.) dao joj je teološki temelj. Poticaj za 
uvođenje blagdana Srca Isusova došao 
je iz francuskog grada Paray-le-Moniala 
prigodom Isusova ukazanja sv. Mariji 
Margareti Alacoque 1675. godine. Ali 
tek je 1765. godine papa Klement XIII. 
dopustio slaviti blagdan Srca Isusova i 
to samo za one koji su izričito tražili. Bili 
su to poljski biskupi onoga vremena 
i rimska Nadbratovština Srca Isusova. 
Ubrzo su blagdan prihvatili redovnice 
Reda Pohođenja kojemu je pripadala 
sv. Margareta, cijeli Rim, potom biskupi 
i kraljica francuskog naroda, poglavari 
i članovi Družbe Isusove i tako se za 
kratko proširio gotovo u cijeloj Crkvi.

Nakon što se blagdan Srca Isusova tako 
brzo proširio po mnogim biskupijama 
svijeta i vidjevši velike duhovne koristi 
od njegova slavljenja, papa Pio IX. je 
1856. godine posebnim dekretom 
odredio da se blagdan službeno slavi 
u cijeloj Katoličkoj Crkvi osobito s 
obzirom na potrebu zadovoljštine za 
grijehe. Misa i ofi cij odobreni su 1765., 
a općevažeći postali 1856. godine.
Blagdan Presvetog Srca Isusovog slavi 
se u petak nakon blagdana Tijelova i 
stoga je lipanj mjesec Presvetog Srca 
Isusova.

PRESVETO SRCE ISUSOVO



IZ KATOLIČKOG KALENDARA

PONEDJELJAK, 4. lipnja
Kvirin Sisački, Optat

UTORAK, 5. lipnja
Bonifacije, Bono

SRIJEDA, 6. lipnja
Norbert, Artemije, Paulina
ČETVRTAK, 7. lipnja

Robert, Radoslav
PETAK, 8. lipnja

SRCE ISUSOVO
SUBOTA, 9. lipnja

SRCE MARIJINO
NEDJELJA, 10. lipnja

10. kroz godinu
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RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA
          Nedjeljom  u  9  i  u 18  sati.  Radnim danom u 18 sati.

Ponedjeljkom nema sv. mise.

SVE SMO BLIŽE BLAGDANU 

SVETOG ANTUNA
 
U utorak, 05. lipnja u 18 sati svetu 
misu i propovijed će imati naš gost 
fra Franjo Tomašević iz Našica. 
To je ujedno posljednji utorak 
prije početka Trodnevnice pred 
blagdan sv. Antuna Padovanskog.
 
U nedjelju, 10. lipnja uz večernju 
svetu misu započinje TRODNEVNA 
DUHOVNA OBNOVA  ZA BLAGDAN 
SVETOG ANTUNA. Voditelj 
duhovne obnove je fra Ante 
Pranjić iz Tomislavgrada. Nakon 
mise u crkvi će održati koncert 
duhovnih pjesama DUO ORION!
 
Plakat sa cjelovitim programom 
duhovne obnove nalazi se u 
predvorju crkve ali i kao prilog 
naših TJEDNIH OBAVIJESTI!


