


NAĐENA OVCA, DRAHMA, SIN



SVETI MATEJ, APOSTOL I EVANĐELIST



IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 16. rujna

UTORAK, 17. rujna

SRIJEDA, 18. rujna 
Sv. Josip Kupertinski, prezbiter, 

   
ČETVRTAK, 19. rujna

PETAK, 20. rujna

 
SUBOTA, 21. rujna

NEDJELJA, 22. rujna

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

Ponedjeljkom nema svete mise.

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

PRAVO LICE OCA I BOGA - 
LJUBAV

Prema kome je usmjerena naša briga i naše 
praštanje? Nema dvojbe da brigu treba posvetiti 
onima koji su potrebni, kao što treba praštati 
čovjeku koji je pogriješio. U teoriji svi se u tome 
slažemo, ali u praksi, kao da smo spremni brinuti 
o onome koji ne treba brige i praštati onome 
kome ne treba praštati.
Često ljudi tako pomažu i brinu o onima koji su 
ovisni i drže ih ovisnima, dok ni u kojem slučaju 
ne podnose niti su spremni služiti onima koji su 
ravni njima. Isus nam kroz dva sina, dva brata 
otkriva lice očevo i lice Božje. Isto tako nam 
otkriva braću, sve nas ljude. Oba brata imaju 
krivo shvaćanje očinstva. Jedan, “revni”, drži se 
služinski pred ocem. “Sve činim što treba....”.
On ne vjeruje u očevu ljubav nego u svoju 
poslušnost. On je revan, ali mu manjka ljubav i 
vjera u ljubav. On ne razumije djelovanje ljubavi 
koja oprašta i nadilazi sve grijehe i lutanja. On je 
vjerni sluga, a ne istinski sin. Drugi, odlutali sin, 
također ne vjeruje u očevu ljubav. On ne vjeruje 
da je sin. On skoro misli isto kao i njegov pravedni 
brat. On vjeruje u servilnost i poslušnost. On 
također ne razumije očinsku ljubav. On prihvaća 
da bude sluga. On isto tako ne vjeruje da je i dalje 
sin.      Danas smo pred sviješću da treba nekako 
“ujednačiti” svjetsko vjerovanje u Boga. Potreban 
je međureligijski konsenzus da se nikakvo zlo na 
zemlji ne smije učiniti u ime Boga. Kroz Isusa je 
objavljeno da je Bog ljubav i dobrota. Možda se 
teoretski u ovome i slažu svi vjernici. Ipak, znamo 
da se događaju zla “u ime vjere”. Kako izići iz 
ovoga začaranog kruga?                     
                                         Marijan Jurčević, OP


