
NIJE PROROK BEZ ČASTI DOLI U SVOM ZAVIČAJU.
U ono vrijeme: Isus dođe u svoj zavičaj. A doprate ga učenici. I kada dođe subota, 
poče učiti u sinagogi. I mnogi što su ga slušali preneraženi govorahu: »Odakle 
to ovome? Kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju po 
njegovim rukama? Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin, i brat Jakovljev, i Josipov, 
i Judin, i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama?« I sablažnjavahu se o 
njega.
A Isus im govoraše: »Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i među rodbinom i 
u svom domu.« I ne mogaše ondje učiniti ni jedno čudo, osim što ozdravi nekoliko 
nemoćnika stavivši ruke na njih. I čudio se njihovoj nevjeri. Mk 6,1-6

 

NAJAVLJUJEMO
Riječ je o: vjeri, Crkvi, duhovnosti, karizmama u Crkvi.........  

Susreti zainteresiranih će se od jeseni održavati svakog mjeseca.

 



Isuse, čudiš se nevjeri Nazarećana. Ja 
se katkada čudim tvome čuđenju. Zar 
si mislio da će te oni prihvatiti u tvome 
poslanju? Zar si očekivao da će oni o tebi 
promijeniti mišljenje? Oni te poznaju 
iz tvojih mladih dana. Oni poznaju tebe 
kao obična čovjeka, kao sina tesarova, 
kao sitnog radnika. Čuli su doduše o 
tebi mnogo toga nakon što si otišao 
iz Nazareta, ali oni misle da ti je lakše 
zamagliti oči i pažnju onima koji te 
ne poznaju, negoli uvjeriti njih, svoje 
sumještane.
Čudiš li se i našoj nevjeri? U Nazaretu 
zbog njihove nevjere nisi mogao učiniti 
nijedno čudo, nisi mogao pružiti ljudima 
lijek svoje čudotvorne ljubavi jer su 
zatvorili svoje srce i nisu ti pristupili 
s povjerenjem. I mi smo u brojnim 
situacijama u kojima trebamo tvoju ljubav 
i pomoć. Mnogo je bolesnih u tijelu, ima 
puno ljudi koji trpe, kojima medicina ne 
može pomoći. U našoj su blizini, a možda 

se to tiče i nas samih. Vjerujemo li ti, 
Isuse? Danas ne vidimo tvoja čudesa u 
mnogim našim zajednicama. Međutim, 
nema u njima ni vjere pa da ti možeš i 
danas biti čudesno dobar.
Tako je mnogo duševno ranjenih i bolesnih 
ljudi. Proživljavana nesigurnosti, 
strahove, stresove. Mnogo puta osjećamo 
da je zlo puno jače od naših sila. Okružuje 
nas toliko nepoznatih zlih sila. Postajemo 
zarobljeni zlom i hvata nas strah. Tražimo 
posvuda lijeka, samo ne kod tebe. Kao 
da ti ne vjerujemo. A ipak, samo ti, Isuse, 
znaš točno svaku našu dijagnozu, svaku 
našu bolest; i samo ti, Isuse, možeš 
pružiti pravu terapiju našoj duši. Samo 
ti! No, mi se kolebamo i ne usuđujemo 
se sve svoje pouzdanje staviti na tebe. 
Kao da ti ne vjerujemo da se ti ozbiljno 
zauzimaš za nas!
Čudiš se i našoj nevjeri. Zar nisi ti jedini 
Spasitelj? Zar nije jasno rečeno da na 
svijetu nema spasenja u drugom imenu 
osim u tvome? Oprosti na tolikoj nevjeri. 
Nismo ništa bolji od Nazarećana koji su ti 
okrenuli leđa, koji su se razočarali u tebi. 
Htjeli su senzaciju. ali nisu bili spremni 
poniznom vjerom tebe prihvatiti. Žele 
jeftine učinke, a ne žele duboki životni 
proces obraćenja što ga vjera u nama 
neprestano izaziva. Daj nam vjeru; 
umnoži nam vjeru! I daj da po vjeri 
uzmognemo ostvariti plodove istinskog 
obraćenja.
                                   fra Zvjezdan

ČUDIO SE NJIHOVOJ NEVJERI



MAJKA BOŽJA BISTRIČKA



IZ KATOLIČKOG KALENDARA

PONEDJELJAK, 9. srpnja
Marija od Propetoga Isusa Petković

UTORAK, 10. srpnja
Amalija, Feliks, Filip, Rufna
SRIJEDA, 11. srpnja

Benedikt, opat i zaštitnik Europe
ČETVRTAK, 12. srpnja

Petar i Suzana Araki Chobyoye
PETAK, 13. srpnja
 Majka Božja Bistrička

SUBOTA, 14. srpnja
Kamilo de Lellis, Angelina

NEDJELJA, 15. srpnja
15. nedjelja kroz godinu

NIJE LI OVO SIN TESAREV I 
MARIJIN...?

Nekako, kao da se čovjek nikako ne mijenja. 
I danas je potpuno istinito ovo evanđelje. Ne 
prepoznaje se bližnjega svojega, ne prepoznaje 
se Isusa i Isuse. I to se događa svima nama. 
Čini mi se osobito nama Hrvatima. Mi nikako 
ne uspijevamo prepoznati sami sebe i svoje 
vrijednosti. Trajno lutamo. Trajno tražimo Mesiju 
i Mesije, a on je tu među nama. Kad će već doći 
čas da ćemo se vratiti samima sebi i početi sebe 
vrednovati? Ne treba se ni napuhivati, ali ni 
zabacivati. Barem počnimo shvaćati da smo kao i 
drugi, u dobru i u zlu, u mudrosti i ludosti.
Također vrijedi istaknuti još jednu pouku iz 
današnjeg, skoro Isusovog historijskog događaja. 
Ne treba nečiju veličinu, pa i malenkost, vezati uz 
genetsku vezu. Od mnogih ‘tesara’ i  ‘običnih žena’ 
rođeni su mnogi proroci i velikani čovječanstva. 
Opasnost da sve vežemo uz rodoslovlje vrlo je 
opasno na religioznom i društvenom planu. 
Veliki duhovi, velikani, oni su ‘dar neba’, Božji 
dar, bez obzira na rodoslovlje (genetiku). 
Također, postanimo svjesni da ne bi bilo dobro 
da nam ‘proroci i učitelji’ odu u okolni svijet 
učiti i obogaćivati drugi svijet jer im mi nismo 
vjerovali niti ih podržali. Na nekim poljima već se 
tako događa. Povijest našeg povijesnog iskustva 
potvrđuje nam takvu nezgodnu sljepoću.
Mnogi naši ljudi postali su veliki tek kad su otišli 
iz Domovine. Svi smo mi vrlo sumnjičavi u svojoj 
vjeri i povjerenju u Dobro i Ljubav. S nama su 
mnogi ‘Isusi’ i ‘Marije’ – prepoznajmo ih, bit ćemo 
sretni i bit će nam osvijetljen put u budućnost.
                               Marijan Jurčević, OP

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

Ponedjeljkom nema sv. mise.
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