
U ono vrijeme: Reče Isus svojim 
učenicima:
»Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, 
čime će se ona osoliti? Nije više ni za 
što nego da se baci van i da ljudi po njoj 
gaze.«
»Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se 

sakriti grad što leži na gori. Niti se 
užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, 
nego na svijećnjak da svijetli svima u 
kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost 
pred ljudima da vide vaša dobra djela 
i slave Oca vašega koji je na nebesima.«



Došao si Isuse, da izvedeš ovaj svijet iz 
tame, da učiniš životnijim i ljepšim sve 
ljudske situacije. Došao si da svi budu 
sretni, da svima bude lijepo. I ljudi su to 
osjećali. Kod tebe je, Isuse, svima bilo 
lijepo, svatko se osjećao prihvaćenim. Nitko 
nije bio odbačen, prezren. Ti si za svakoga 
imao lijepu riječ, svakoga si dočekao srcem 
otvorenim za ljubav i za darivanje. Uz tebe 
je, Isuse, bilo lijepo živjeti. Uz tebe nije 
bilo mraka. Davao si ljudima sladak okus 
Božjega života i ulijevao im u srce novu 
nadu i novo svjetlo.
Iznenađuješ me, Isuse, svojim povjerenjem. 
Govoriš mi, govoriš nam da smo sol zemlje. 
Sol je u hrani nevidljiva, a čini svaku hranu 
ukusnijom. Djeluje iznutra, neprimjetno, a 
opet tako osjetljivo.

I ti želiš, Isuse, da mi kršćani budemo 
u svijetu ono što je sol u hrani. Želiš da 
ovu zemlju učinimo ukusnom, lijepom 
za obitavanje, da ljudski život bude put 
dobroga ukusa, kvalitetan i plemenit. 
Breme toga stavljaš na naša ramena, na 
svoje učenike: «Vi ste sol zemlje!»
Nisam siguran, Isuse, da je moj život 
uvijek tako ukusan, da može to isto 
davati i drugima. Nisam siguran da uvijek 
ispunim tvoja očekivanja. Vjerujem da u 
tom pogledu trebamo neizrecivo puno 
tvojeg ukusa mira, dobrote, plemenitosti i 
snage. Ne dopusti, Isuse, da obljutavimo u 
ovome svijetu. Začinio si nas evanđeoskom 
dobrotom svoga srca: ne daj da zatajimo!
Govoriš nam da smo svjetlo svijeta! Novo 
iznenađenje! Pretpostavljaš da ćemo biti 
puni svjetla i sposobni da svjetlom služimo 
ovome svijetu. To znači da tame u nama 
nema. A ipak, Isuse, i u nama imaš još 
uvijek tame. Ima još uvijek puno toga što 
želimo da ne izađe na svjetlo dana, da se ne 
vide naša djela, budući da nisu dobra.
Želiš, Isuse, da svijetlimo. Uvjeravaš da se 
svijetlo ne može sakriti. Niti se ono smije 
sakrivati. A ipak, ne svijetlimo! Znamo 
zatajiti. Svijet je još uvijek u tami. Premalo 
ima izvora svjetla i topline! Ti si, Isuse, na 
jedinstven način svjetlo ovoga svijeta. 
Ti si zaista zasjao sjajem koji nikad nije 
potamnio. Svako tvoje djelo bilo je javno. 
Sve si javno govorio, jer nisi imao razloga da 
nešto skrivaš. Prosvijetljeni smo krštenjem, 
a ipak nismo svjetlonoše! Pomozi nam, 
Isuse!
                                     fra Zvjezdan

NEKA SE VIDE VAŠA DJELA



SVETI VALENTIN – 
NEBESKI ZAŠTITNIK ZALJUBLJENIH



IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 10. veljače

UTORAK, 11. veljače

SRIJEDA, 12. veljače 
Eulalija,  Melecije, Zvonimir, Zvonka 

ČETVRTAK, 13. veljače

PETAK, 14. veljače

SUBOTA, 15. veljače

NEDJELJA, 16. veljače

RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA
          Nedjeljom  u  9  i  u 17  sati.  Radnim danom u 17 sati.

Ponedjeljkom nema svete mise.

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

VI STE SOL ZEMLJE... - 
ZDRAVA PRAKSA


