
 BIJAHU KAO OVCE BEZ PASTIRA.
 
U ono vrijeme: Apostoli se skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i 
naučavali. I reče im: »Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo.« 
Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni jesti. Otploviše 
dakle lađom na samotno mjesto, u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i 
prepoznaše te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih.
Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih 
stane poučavati u mnogočemu. 

Mk 6, 30-34

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

Susreti zainteresiranih će se od jeseni održavati svakog mjeseca.

 



Dobri Isuse! Umoran si. Neprestano 
si u pokretu, djeluješ, govoriš, liječiš, 
pridižeš ljude. Mnoštvo je svijeta 
oko tebe. Polako se i tvoji učenici 
privikavaju na takav tvoj život i slijede 
te. Dijele, koliko to oni mogu. tvoj stil 
i ritam života. Sigurno je ipak da si ti 
neprestano u središtu događanja i da 
ti nije lako. Ono što me, Isuse, posebno 
pogađa i ispunja udivljenjem jest 
činjenica koju razabirem iz današnjeg 
evanđelja: apostole šalješ u osamu, 
jer im treba mira i odmora. Ljude 
primjećuješ u njihovoj klonulosti i gladi 
te im pružaš obilnu hranu svoje riječi. 
Druge vidiš u njihovim potrebama, a na 
sebe ne misliš. O sebi ne vodiš računa. 
Zašto to? Zar i tebi nije potreban odmor? 
Zar i tebi nije bilo katkada teško? Tko je 

tebe poslao da se malo odmoriš, da si 
uzmeš godišnji’ odmor od sve te vreve i 
posla? Ima li za tebe u ljudskim srcima 
razumijevanja? Znam, Isuse, ti to ne 
tražiš. 
I dobro znaš što ti je činiti. Ti si tu za 
druge, ti si tu radi drugih...
Odmorite se malo - govoriš nam, Isuse, 
kao što si govorio i svojim učenicima. 
- Odmorite se u ovo vrijeme godišnjih 
odmora. Odmorite se od svojih briga 
i napetosti, odmorite se od svojih 
napora. Odmorite se od sebe i svoje 
praznine i dođite k meni!
Zoveš nas, Isuse, k sebi na odmor; da 
predahnemo od svega što nas tako jako 
u svakodnevnom životu zamara. Daj 
nam, Gospodine, da pronađemo u tebi 

to osamljeno mjesto mira i odmora. Daj 
da nađemo tebe, a u tebi, Gospodine, 
svoj mir!
Na sve misliš, Gospodine, samo na sebe 
ne misliš. Smijem ti u jednostavnosti 
srca ponuditi da se kod mene odmoriš? 
Neće ti biti najljepše; možda neću imati 
dovoljno vremena za tebe; možda će 
ti biti tijesno u mnoštvu mojih misli i 
želja. Ali, Isuse, dođi i odmori se ipak u 
meni i kod mene.
Ne želim da ikada više uzalud stojiš 
i kucaš na vratima moga srca. Dođi k 
meni, nađi kod mene udoban stan i daj 
da te znam primiti kao blagoslovljenu 
hranu. Čim tebe primim k sebi, ti meni 
postaješ odmor i mir.                                  
                                    fra Zvjezdan

ODMORITI SE U ISUSU



SV. JAKOV APOSTOL

Od svetog Jakova možemo, dakle, 
naučiti mnogo toga: spremnost za 
prihvaćanje Gospodinova poziva pa i 
kad od nas traži da napustimo “lađu” 
svojih ljudskih sigurnosti; polet u 
nasljedovanju Isusa putovima što nam 
ih on pokazuje, ne obazirući se na naše 
iluzorne preuzetnosti; spremnost da ga 
svjedočimo hrabro, a ako je potrebno, 
i do najviše žrtve života. Tako je Jakov 
Stariji stavljen pred nas kao rječiti 
primjer velikodušnog prianjanja uz 
Krista. On, koji je sa svojim bratom htio 
sjesti uz Učitelja u njegovu Kraljevstvu, 
bio je prvi od apostola koji je podijelio 
njegovo mučeništvo. (iz kateheze pape 
Benedikta XVI., opća audijencija, 21. 
lipnja 2006.)



IZ KATOLIČKOG KALENDARA

PONEDJELJAK, 23. srpnja
Brigita Švedska, suzaštitnica Europe

UTORAK, 24. srpnja
Kristina Belgijska, Eufrazija
SRIJEDA, 25. srpnja

Jakov, apostol
ČETVRTAK, 26. srpnja
Joakim i Ana, roditelji BDM

PETAK, 27. srpnja
 Klement Ohridski

SUBOTA, 28. srpnja
Viktor I., papa, Beato

NEDJELJA, 29. srpnja
17. nedjelja kroz godinu

PRVA MISIONARSKA ISKUSTVA

Puno je vrtloga bilo na mjestu gdje se Isus 
zadržavao, vjerojatno u Kafarnaumu. Otplovili 
su lađom vjerojatno prema mjestu koje se 
danas zove Tabga.

Ali što se tiče vremena odmora i počinka, od 
toga  neće biti ništa. Možemo si predočiti 
razočaranje apostola kad su stigli u Tabgu gdje 
ih je dočekalo više od pet tisuća muškaraca, svi 
su željeli vidjeti, čuti i dotaknuti Isusa.

Nikakvog traga ljutnje sa strane Isusove. 
Naprotiv: “Kad izađe, vidje silan svijet i sažali 
mu se jer bijahu kao ovce bez pastira.” I sada 
iznenađujuće: pokrenula ga je njegova sućut i 
stane ih “poučavati mnogočemu”.

Kao da nam je Isus želio pokazati gdje leži 
najveća nevolja: ne u materijalnom, nego u 
duhovnom i duševnom: ne poznavati Boga, i 
o njemu i njegovoj ljubavi ništa ne znati, to je 
zaista siromaštvo. Stoga ih Isus uči cijeli dan 
i govori im o Ocu, o njegovom kraljevstvu, 
o nebu, cilju života i kako taj cilj možemo 
dohvatiti i kako njihov život može biti sretan.

Duh Sveti će obasjati naša srca i u pravo vrijeme 
nam dati što je osobito važno za nas i za druge. 
Ostanimo povezani s Isusom Kristom, dobrim 
pastirom i povjerimo se zagovoru Majke Božje 
Marije!

                           fra Jozo Župić

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

Ponedjeljkom nema sv. mise.
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