
JA SAM KRUH ŽIVOTA KOJI SIĐOH S NEBA.
U ono vrijeme: Židovi mrmljahu protiv Isusa što je rekao: »Ja sam kruh koji 
je sišao s neba.« Govorahu: »Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu 
oca i majku? Kako sada govori: ’Sišao sam s neba?’«
Isus im odvrati: »Ne mrmljajte među sobom! Nitko ne može doći k meni 
ako ga ne povuče Otac koji me posla; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. 
Pisano je u Prorocima: Svi će biti učenici Božji. Tko god čuje od Oca i pouči 
se, dolazi k meni. Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je 
vidio Oca. Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vječni. Ja sam 
kruh života. Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. Ovo je kruh koji 
silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba 
sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati 
tijelo je moje – za život svijeta.«
                                                                                                      Iv 6, 41-51



Vjerujem, Gospodine!
Vjerujem da si prisutan u sakramentu 
euharistije. Vjerujem u tebe, Isuse, u tajni 
posvećena kruha i vina. Vjerujem da je to 
tvoje predano tijelo i prolivena krv, tj. tvoj 
život koji si potpuno predao za nas.
Taj kruh i to vino: to je istinski život. Vidljivi 
je znak tako neznatan i slab. a stvarnost dara 
je neizrecivo velika i snažna. Pozivaš me, 
Isuse, da vjerujem jer o tom sakramentu 
ljubavi ovisi život svakoga čovjeka, život 
svih ljudi, spasenje čitavoga svijeta.
Ti nam govoriš, Isuse: “Tko vjeruje. ima 
život vječni! Nekada su očevi vaši vapili za 
hranom u pustinji. Bili su gladni tjelesne 
hrane”. Otac im je dao takvu hranu, manu 
u pustinji, ali u njima se nije dogodila 
promjena života. Nisu zbog toga iskrenije 
povjerovali Bogu, njegovim planovima. 
Ostali su u pustinji i nisu dočekali ulazak 
u obećanu zemlju. Tjelesna hrana i pun 

želudac nisu bili 
jamstvo trajnog, 
sretnog i boljeg 
života.
Ti nas, Isuse, 
želiš poštedjeti 
sličnog iskustva. 
Obećaješ nam 
više. Daješ nam 
samoga sebe, 
svoje tijelo i krv. 
Daješ nam svoj 
život i hraniš 
nas sobom na 
našem životnom 
putu. Nismo 
više sami. Nema 

te situacije, nema tog trpljenja, umiranja 
i smrti u ovozemaljskom iskustvu, nema 
ničega što bi moglo ugroziti smisao što 
ga ti, Isuse, daješ našem životu u svjetlu 
svoga uskrsnuća. Tvoje nam uskrsnuće 
govori o trajnosti i neuništivosti života 
koji se hrani tvojim darom euharistije. To 
je život što ga ne može uništiti ni ljudska 
mržnja, ni moderno oružje, ni ubitačna 
neprija-teljstva, ni sotonističko iživljavanje 
nad ljudskim bićem. Ono što nam ti, Isuse, 
daruješ jače je od svega. Tim životom, tom 
ljubavlju, snagom svoga uskrsnuća hraniš 
nas u svakoj misi, u svakoj pričesti.
Vjerujem, Isuse, u tvoju ljubav. Ona je nužna 
za život svijeta. Hvala ti što nas tom ljubavlju 
hraniš u svakoj svetoj pričesti.
                                                            fra Zvjezdan

HRANA ZA ŽIVOT SVIJETA



Vjerojatno bi malo vjernika hodočasnika 
moglo točno opisati sadržaj ovog 
najvećeg blagdana Blažene Djevice 
Marije. Ljudi vjernici, hodočasnici, 
jednostavno znaju da je to Velika 
Gospa, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 
i Velika Maša. To je dan kad se ide 
Gospi hodočastiti, dan kad se čovjek 
može izmoliti, ispuniti svoje zavjete, 
preporučiti, napjevati do mile volje. To 
je jednostavno raspjevani blagdan.
Velika Gospa je blagdan kad se s 
ponosom sjećamo dogme naše 
vjere: da je Marija dušom i tijelom po 
završetku svoga zemaljskog života 
uznesena u slavu neba u društvo sa 
svojim uskrsnulim Sinom Isusom. To 
je završnica njezina Bogu predanog 
života, vrhunac i cilj kojem je okrenuta 
svaka ljudska egzistencija.
Veliku Gospu najprije prepoznajemo 
kao vjernici u poniznoj službenici 
koja je prihvatila Božji izazov i svoj je 
život uskladila s Božjom riječju: “Evo 
službenice Gospodnje, neka mi bude po 
tvojoj riječi!” Takva se pojavljuje i pred 
Elizabetom gdje dolazi služiti makar je 
njoj, poniznoj službenici, Bog učinio 
velika djela. Elizabeta, njezina rođakinja, 
majka Ivana Krstitelja, nju će prepoznati 
kao Majku Gospodina svoga, a izreći 
će nad njom prvi i najglavniji blagoslov 
i blaženstvo, a to je blaženstvo vjere: 
Blažena ti što povjerova!
Iz slika Svetog pisma jasno je kako je 

zlo u svijetu veliko, kako je to prisutno 
u svim vremenima, kako je na momente 
sve to zastrašujuće. Ipak, poruka je 
Gospina: pobjeda je na strani dobra. 
Pobijedit će žena, nositeljica života, 
simbol ljubavi. Pobijedit će ono što je 
Božje. To je apsolutna istina koju nam 
donosi Biblija.
Izazov svakom čovjeku pa i nama danas 
je jedino važno pitanje: na kojoj se strani 
ja nalazim? Nitko od nas nije neutralan u 
pogledu izazova dobra i zla. Velika nas 
Gospa zove da se stavimo na stranu 
dobra, kako bi dobrota i ljubav i u nama 
i po nama pobijedile svako zlo svijeta.

                                           fra Zvjezdan

VELIKA GOSPA ZOVE NAS 
NA STRANU DOBRA



IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 13. kolovoza
Poncijan i Hipolit

UTORAK, 14. kolovoza
Sv. Maksimilijan Kolbe

SRIJEDA, 15. kolovoza
UZNESENJE BDM, 

VELIKA GOSPA
ČETVRTAK, 16. kolovoza

Sv. Rok, Elizabeta
PETAK, 17. kolovoza

Hijacint, Klara, Natalija
SUBOTA, 18. kolovoza

Sv. Jelena Križarica
NEDJELJA, 19. kolovoza

20. NEDJELJA KROZ GODINU

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

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

Ponedjeljkom nema sv. mise.

ISUS BOŽJI DAR 
(kruh života)  LJUDIMA

Moderna psihologija uči nas da dijete uči životne 
geste (ponašanje), kao i jezik od starijih.  Poslije 
i ljubav usmjerava prema imitiranju: utvara se 
prema onome koga se ljubi, pa i imitira ga se. 
To nam svjedoče stariji s pravom. Sveti Pavao 
poziva: „Nasljedujte Boga jer vi ste njegova 
ljubljena djeca.“

Imitiranje Boga Oca događa se po imitiranju 
Isusa, koji je “vidljiva slika nevidljivog Boga“. 
Nemoguće je imitirati Boga bez da se ne imitira 
Isusa. Ovo je osnovica cijelog  kršćanskog 
duhovnog života.

Tko se hrani božanskom hranom taj čini i 
božanska djela. Isusova hrana hrani čovjeka za 
čudesa, što znači uzvišenije činiti od gole prirode. 
Da se u nama istinski rodi novi čovjek mi bi činili 
čudesna djela. Zar mnoga naša djela ne ostaju 
na razini životinja i pokazuju nas životinjskim? 
A istinska ljudska djela uvijek su božanska. 
Porodimo u sebi čovjeka pa će se u nama poroditi 
i Isus i Bog. U čovjeku se Bog ‘rađa’. Naša je 
najveća muka što smo mi malo ljudi.

Kroz cijelo Evanđelje Isus nam se otkriva kao 
voda žednome, kao svjetlo u tami. Isus je Put, 
Istina i Život čovjeku.Tko ide Isusovim putom, tko 
ga slijedi i ‘imitira’ hodit će u svjetlu.
                                          Marijan Jurčević, OP


