


Potrebno je izabrati! Isus nije ni protiv 
roditeljske povezanosti ni protiv 
bogatstva. Ipak, kao da je svoj put 
postavio u odricanju od prirodnih 
naklonosti i vezanosti: od roditelja i 
posjeda. Kako ovo razumjeti? U odnosu 
na roditelje Isus se postavlja radikalno: 
treba ih poštivati i ljubiti, ali isto tako 
rasti prema svojem opredjeljenju i 
vjerovanju.
U ljubavi i dobroti potrebno je biti 
“kritičan” i prema svojim roditeljima i 
prema svojoj djeci. Džubran kaže: “Vaša 
su djeca strela na vašem luku, neka 
sretno polete svojim putom.” Zato se 
traži od roditelja da pomognu svojoj djeci 
pronaći “svoj” životni put. Ne iživljavati 
svoje neispunjene ambicije kroz svoju 
djecu. Što se vrlo često događa. Nema 
dvojbe da roditelji to žele u ljubavi, ali 
i ljubav treba biti razumska. Isto tako 
se može dogoditi, iako rjeđe, da djeca 
nemaju kuraža izabrati svoj put radi 
poštivanja i ljubavi svojih roditelja.
U ovome smisli, tako čitam Isusov tekst 

“Ako su nekome važniji roditelji nego 
li ja...”. U odnosu na roditelje, pa i na 
djecu, potrebno je dobro promisliti 
i biti razborit, pri donošenju svoje 
odluke i svojeg odstupanja. Potrebno 
je “biti prosvijetljen”. Potrebno je 
odvagnuti ljubav i istinu. To nije 
trenutni čin niti trenutna odluka. 
Potrebno je da se kristaliziramo mi 
sami u sebi i u svojem stavu. Potrebno 
je biti informiran i neegoističan. U 
svakom slučaju Isus u egoizmu vidi 

izvore naše nesreće.
Iz neobjektivne ljubavi prema sebi 
i roditeljima zna se roditi vlastito 
nezadovoljstvo i nesretnost. Dobro 
je napomenuti da ima i “egoistična 
ljubav”. To je ta prirodna ljubav koja više 
vodi brigu o sebi nego li o ljubljenoj 
osobi. To je ljubav, kako su nazivali grci, 
eros. Nekada su roditelji “najsljeplji” 
u odnosu na svoju djecu, a i djeca u 
odnosu na roditelje. Evo ove odnose 
između roditelja i djece Isus pročišćava 
i radikalizira. Istina se ne smije zakazati 
ni kada su u pitanju naši roditelji, kao ni 
naša djeca.
Nijedan ljudski čin, pa ni stav, nije ljudski 
ako nije proizišao iz razmišljanja. Čovjek 
je po svojem razmišljanju i ljubavi 
sličan Bogu. Što je sličniji to je sretniji i 
potpuniji. Ovi Isusovi pozivi su za našu 
sreću i puninu.
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UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA



IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 9. rujna

UTORAK, 10. rujna

SRIJEDA, 11. rujna 
Sv. Emilijan (Miljenko); sv. Danijel   

ČETVRTAK, 12. rujna

PETAK, 13. rujna

 
SUBOTA, 14. rujna

NEDJELJA, 15. rujna

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

Ponedjeljkom nema svete mise.
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