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TKO NE UZME KRIŽA, NIJE MENE DOSTOJAN. 
TKO VAS PRIMA, MENE PRIMA.



VIŠE ĆEMO VOLJETI LJUDE 
AKO NAJVIŠE VOLIMO ISUSA



Sveti Pavao apostol rođen je u Tarzu 
(Cilicija, danas na jugu središnje Turske), 
između 5. i 10. godine. Potječe iz 
maloazijske židovske obitelji s pravom 
rimskog građanina. Kao pripadnik 
farizejske sljedbe progonio je prve 
kršćane. Na Isusovu objavu Pavao je pao 
s konja na putu u Damask gdje je kanio 
privesti kršćane kao bogohulitelje, one 
koje su otpali od židovstva. Pavao je 
tada oslijepio, a kad su mu spale mrene 
s očiju, progledao je i u pravom svjetlu 
spoznao nauk koji su kršćani ispovijedali. 
Krstio ga je Ananija, a Pavao se kao 
veliki intelektualac svoga doba tijekom 
tri godine u arapskoj pustinji dao na 
proučavanje te sile koja ga je oborila i 
zbog koje je od Savla postao Pavao.

I Petar i Pavao mučenici su za Krista. Svoje 
propovijedanje zapečatili su krvlju u Rimu, 
za Neronova progonstva. Petar je razapet 
naglavačke, molio je da ne bude raspet 
poput njegova Učitelja, jer nije dostojan 
da umre takvom smrću. Pavao, čija je riječ 
bila britka poput mača i neumoljiva u 
raskrinkavanju zla, poginuo je od mača, 
polažući život za Krista. Obojica su prvaka 
poginula u Rimu, Petar u Vatikanu, a 
Pavao na Ostijskoj cesti. Danas se ponad 
njihovih grobova dižu velebne bazilike 
koje hodočasnici rado obilaze.



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

Ponedjeljkom nema svete mise.
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IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 29. lipnja

UTORAK, 30. lipnja

SRIJEDA, 1. srpnja 
Aron, Martin, Teodorik, Oliver, Predrag

ČETVRTAK, 2. srpnja

PETAK, 3. srpnja
TOMA AP., Tomislav, Rajmund

SUBOTA, 4. srpnja

NEDJELJA, 5. srpnja

Nema dvojbe da je vjera uvijek čin 
slobode. Slobodna od svih i svakih 
obzira. To je osnovno pravilo, ali nažalost 
uvijek ne poštivano. Nažalost, roditelji 
su vrlo često ‘neobjektivni’ i ne vide 
‘istinu’ svojeg djeteta. I tako se događa 
da roditelji ‘zadnji’ saznaju istinu svojeg 
djeteta.
Nažalost, kao da danas roditelji nisu 
snažni da vide realno svoju djecu. Pa tu 
se griješi počevši od izbora zvanja do 
zdravih i bolesnih prosuđivanja. Graditi 
svoju osobnost, samoga sebe, iziskuje 
spremnost na žrtvu, na nošenje sveg 
životnog križa.
Preskočiti taj životni križ je nemoguće ako 
čovjek želi biti osoba i slobodno odlučivati 
po svojoj savjesti. Tko god poštuje ljudsku 
savjest taj je se opredijelio za Isusa. Isus 
se izjednačuje sa slobodnom savješću, s 
čovjekovom slobodom.
Tako je kršćansko vjerovanje je vrlo 
jednostavno i vrlo zahtjevno. Zahtjeva 
odricanje svojeg egoizma, nošenje 
svojeg životnog tereta. Kristov nasljednik 
je svjedok transcendencije (božanstva). 
Tu slobodu čovjek ne smije žrtvovati ni 
bilo kojem obziru. Žrtvovanje obziru bilo 
bi propast i nemir čovjekove savjesti.
                                    Marijan Jurčević, OP

NI BRATSTVOM 


