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U ono vrijeme: Isus govoraše mnoštvu:
»Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek 
baci sjeme u zemlju. Spavao on ili 
bdio, noću i danju sjeme klija i raste – 
sam ne zna kako; zemlja sama od sebe 
donosi plod: najprije stabljiku, onda 
klas i napokon puno zrnja na klasu. A 
čim plod dopusti, brže se on laća srpa 
jer eto žetve.«
I govoraše: »Kako da prispodobimo 
kraljevstvo nebesko ili u kojoj da ga 
prispodobi iznesemo? Kao kad se 

gorušičino zrno posije u zemlju. Manje 
od svega sjemenja na zemlji, jednoć 
posijano, naraste i postane veće od 
svega povrća pa potjera velike grane 
te se pod sjenom njegovom gnijezde 
ptice nebeske.«
Mnogim takvim prispodobama 
navješćivaše im Riječ, kako već 
mogahu slušati. Bez prispodobe im 
ne govoraše, a nasamo bi svojim 
učenicima sve razjašnjavao.
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MANJE OD SVEGA SJEMENJA NA ZEMLJI 
POSTANE VEĆE OD SVEGA BILJA.



Dobri Isuse!
Sjeme klija, raste. Ni ratar na zna kako. 
Prepušta se tijeku vremena i zakonu života 
što si ga ti utkao u biljke.
Ja bih htio znati kako; htio bih vidjeti 
plodove svoga truda svakog dana; htio bih 
pratiti rast svojih mogućnosti i tako iz dana 
u dan živjeti u nekoj sigurnosti.
Ti mi to ne daš. Jamčiš mi svoju zaštitu i 
pomoć; daješ mi sve što je potrebno za život. 
Ali tajnu života zadržao si za sebe. Dovoljno 
je da živim u tebi i iz tebe.
Katkad nas iznenadi sjeme riječi. Katkad 
tako mala riječ može učiniti čudesne stvari. 
Imamo iskustva u našim ljudskim odnosima. 
Nikada ne možemo predvidjeti zakonitosti 
djelovanja pojedinih riječi. Često bez neke 
posebne namjere izgovorimo riječ, misao, 
a ona odjekne duboko u srcu nekoga tko je 
čuo. Odjekne dublje i plodonosnije nego što 
smo to sami pomišljali!
Često neoprezno izgovorena negativna 
riječ prouzroči silna razaranja u duši našeg 

bližnjega. Ni 
tu nismo u 
stanju pratiti 
sve što je riječ 
u mogućnosti 
proizvesti.
Tvoja je 
riječ, Isuse, 
ž i v o t v o r n a . 
Nijednu riječ 
nisi izgovorio 
u prazno. Zato 
su ljudi visjeli 
o tvojoj riječi. 

Osjećali su da izlazi iz tvog srca, da iza svake 
svoje riječi stojiš ti čitavim svojim bićem i 
da se mogu povjeriti svjetlu te riječi. Zato su 
tvoje riječi bile kratke, jednostavne, ali su 
pogađale ljudska srca.
Da, Isuse, upravo je tvoja riječ bila malena, 
sićušna kao gorušičino zrno, kao sitno sjeme. 
Međutim, razrasla se u srcima slušatelja 
i postajala je stablom. Na tom stablu, na 
zajednici tvojih apostola kojima si tumačio 
svoje prispodobe, gnijezdit će se drugi koji 
će ih slušati, ptice nebeske tvoga kraljevstva, 
mi, koji danas na apostolsku riječ vjerujemo, 
koji njihovo vjerovanje ispovijedamo. To je 
to silno stablo, sposobno ugnijezditi čitav 
svijet!
Takvo je tvoje kraljevstvo! Za njega se ne 
treba bojati. Ono će rasti, makar ne znamo 
kako! Omogući svojom dobrotom svakome 
od nas da se nađemo u tom kraljevstvu, na 
tom razgranatom stablu, privučeni tvojom 
riječju.                                       fra Zvjezdan

POLAKO, ALI SIGURNO



BL. MARIJA TERERZIJA SCHERER 

Ana Marija Katarina Scherer rodila se 
31. listopada 1826. godine u švicarskom 
gradu Meggenu u seljačkoj obitelji. Rano 
je izgu bila oca. Sa 16 godina počela 
je raditi u bolnici u Luzernu. Prigodom 
jednoga hodočašća u Einsiedeln jasno 
je upoznala redovnički poziv. U ožujku 
1845. godine stupila je u novu Družbu 
sestara učiteljica koju je osnovao veliki 
karitativni djelatnik kapucin o. Teodozije 
Florentini. Kod oblačenja dobila je ime 
Marija Terezija.
Jedno je vrijeme djelovala kao učiteljica, 
ali ju je srce vuklo siromasima. O. Teodozije 
godine 1854. osniva paralelnu Družbu 
milosrdnih sestara sv. Križa, sa snažnim 

franjevačkim usmjerenjem. Ona 
prelazi u tu družbu i posvećuje se 
djelima milosrdne ljubavi. Postala 
je suosnivateljica i prva vrhovna 
glavarica Družbe, sa sjedištem u 
švicarskom gradiću Ingenbohlu. 
Nakon nagle smrti o. Teodozija, u 
vrlo teškom ekonomskom stanju, 
preuzima svu upravu.
U punom jeku svih mogućih 
inicijativa, nakon teških bolesti, 
majka Manja Terezija Scherer 
preminula je u kući matici u 
Ingenbohlu, 16. lipnja 1888. 
godine. Posljednje su joj riječi 
bile usklik: «Nebo, nebo!» U tijeku 
crkvenog postupka za ispitivanje 
njezine svetosti, 1938« godine, 
prvi su puta otvorili njezin grob. 
Lijesu ni traga, haljine su se 
posve raspale, kosti se još prilično 

držale. Ali, znakovito: ostala su čitava tri 
križa - križ koji je na smrti imala u ruci, 
križ krunice i križ koji svaka sestra nosi 
na prsima kao trajno sjećanje na svoje 
zvanje. 
Njezin životopisac p. Walther Diethelm u 
knjižici Kraljica, majka, sluškinja (Đakovo 
1986., str. 67) zaključuje: «Majka Marija 
Terezija nosila je vjerno svoj trostruki 
križ: križ čovjeka, križ kršćanina, križ 
redovnice.»
Blaženom ju je proglasio Ivan Pavao II., 
29. listopada 1995. godine.

fra Bonaventura Duda



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, 14. lipnja
Rufi n, Valerije, Elizej, Dinga   
UTORAK, 15. lipnja

Vid, Modest i Krescencija, Čedomil    
SRIJEDA, 16. lipnja

Franjo Regis, Aurora, Zlata, Aurelije  
ČETVRTAK, 17. lipnja

Emilija, Rajner, Laura, Nevenka   
PETAK, 18. lipnja

Marko i Marcelijan, Ljubomir     
SUBOTA, 19. lipnja

Romuald, Rajka, Bogdan, Julija 
NEDJELJA, 20. lipnja

12. kroz godinu,

IMAJTE POVJERENJE: 
ONO RASTE!

Posvuda raste sjeme. Uskoro će prva 
polja biti požnjevena. Poljoprivreda se 
od vremena Isusova potpuno izmijenila. 
Sve se radi pomoću stroja, možda već 
i kompjutorski se upravlja na velikim 
površinama, s vrlo malo radne snage. Kod 
nas je pred 50, pred 100 godina bilo sasvim 
drukčije. Većinom sve se radilo ručno, a 
posvuda je bilo mnogo pomoćnika. A kako 
je tek bilo u vrijeme Isusovo, na oskudnom 
tlu Svete zemlje!
Što Isus ovom prispodobom želi kazati? 
Zašto on govori “samo u prispodobama” 
svojim slušateljima? Što tim prispodobama 
želi saopćiti? Isus prije svega želi potaknuti 
na zapažanje. Mi trebamo gledati, 
razmišljati, diviti se: nad najjednostavnijim 
stvarima prirode i ljudskoga života. Kako 
ćemo razumjeti stvari Božje, ako ne 
shvaćamo stvari svakidašnjice?
To nije uvijek lako vjerovati. Često nam 
se čini da su nevolja, nepravda, patnja, 
brige puno veće nego Božja blizina, Božje 
kraljevstvo. Ipak imajte povjerenje: ono 
raste, ono biva veliko, ono će za mnoge biti 
mjesto sigurnosti. Ako sumnjaš u Božju 
prisutnost u ovome svijetu: pogledaj na 
sjemenku. I na stablo koje je iz nje 
naraslo!

fra Jozo Župić


