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13. NEDJELJA KROZ GODINU (B)

DJEVOJKO! ZAPOVIJEDAM TI, USTANI!
U ono vrijeme: Kad se Isus lađom ponovno
prebacio prijeko, zgrnu se k njemu silan
svijet. Stajao je uz more. I dođe, gle, jedan
od nadstojnika sinagoge, imenom Jair.
Ugledavši ga, padne mu pred noge pa ga
usrdno moljaše: »Kćerkica mi je na umoru!
Dođi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane
u životu!« I pođe s njima. A za njim je išao
silan svijet i pritiskao ga.
Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih
s porukom: »Kći ti je umrla. Čemu dalje
mučiti učitelja?« Isus je čuo taj razgovor, pa
će nadstojniku: »Ne boj se! Samo vjeruj!«
I ne dopusti da ga itko drugi prati osim
Petra i Jakova i Ivana, brata Jakovljeva.
I dođu u kuću nadstojnikovu. Ugleda

buku i one koji plakahu i naricahu u sav
glas. Uđe i kaže im: »Što bučite i plačete?
Dijete nije umrlo, nego spava.« A oni mu
se podsmjehivahu.
No on ih sve izbaci, uzme sa sobom
djetetova oca i majku i svoje pratioce pa
uđe onamo gdje bijaše dijete. Primi dijete
za ruku govoreći: »Talita, kum!«, što znači:
»Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!« I
djevojka odmah usta i poče hodati. Bijaše
joj dvanaest godina. I u tren ostadoše
zapanjeni, u čudu veliku. On im dobro
poprijeti neka toga nitko ne dozna; i reče
da djevojci dadnu jesti.
Mk 5, 21-43

ISUSOV DOTICAJ

“Gospodine, dođi, stavi na nju ruke da
ozdravi i ostane na životu!” Tako te je molio
zabrinuti i tužni otac za svoju kćerkicu. Čim
si čuo tu molbu, odmah si pošao k njemu.
Uvijek si tako dobar, Gospodine, u svojoj
želji da svim ljudima pomogneš.
“Dotaknem li se samo njegovih haljina, bit
ću spašena”, pomislila je žena koja se našla
u mnoštvu. Prišla je k tebi i odmah bila
oslobođena od svoga zla.
Dvije su to teške situacije u ljudskom životu.
A ti si, Isuse, uvijek jednako spreman biti
za druge, spasiti čovjeka. Ističeš kako je
potrebna vjera. Ženi si rekao: “Kćeri, vjera
te tvoja spasila!” A Jaira ohrabruješ nakon
teške vijesti da mu je kćerka upravo umrla:
“Ne boj se! Samo vjeruj!”
Gospodine, stavi ruke i na mene. Tvoje
su ruke blage i dobre. Svojim si rukama
činio dobro. Mnogo je toga, Gospodine,

i na meni što je
bolesno, gotovo
umire.
Mnoga
razočaranja mogu
prouzročiti teška
krvarenja. Katkad
mi se čini da su
neka prijateljstva
gotovo
umrla,
budući da nemam
snage oduprijeti
se
nekim
utjecajima
zla.
Osjećam da to nije
dobro. Gospodine,
izbavi me iz takve
situacije.
Oživi
moje povjerenje
prema ljudima, oživi moju ljubav prema
bližnjemu.
Gospodine, često osjećam kako je moj
vjerski život slab. Osjećam da moj odnos
prema tebi nema žara, nema živosti.
Pomozi mi. To te molim radi vjere Crkve,
budući da sam ranjen upravo u korijenima
svog odnosa prema tebi. Izdigni me iz
tog stanja i daj da moje povjerenje u tebe
izraste kao stablo iz gorušičina zrna.
Gospodine, katkad mi se činiš jako daleko.
Teško je do tebe doći. Ima drugih koji su
oko tebe i koji imaju veće pravo na tebe.
Htio bih se probiti kroz sve prepreke koje
mi stoje na putu, a kojih ima mnogo. Moraš
mi pomoći, Isuse. Znam da ću ozdraviti ako
se dotaknem tvojih haljina, ali ako to meni
ne uspije, pruži ti svoju ruku i dotakni me
se u mojoj nemoći.
fra Zvjezdan

SVETI PETAR I PAVAO – SVJEDOCI I UZORI VJERE
Ne govorimo o nekim nepoznatim
mučenicima. „Po svoj zemlji razliježe se
jeka, riječi njihove sve do nakraj svijeta“
(Rim 10,18). Ovi su mučenici vidjeli
ono što su propovijedali. Slijedili su
pravednost, ispovijedali istinu i za nju
umrli
Blaženi Petar, prvi među apostolima,
žarko je ljubio Krista. Zaslužio je čuti: Ti
si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću
Crkvu svoju“ (Mt 16,18).
Od svih se apostola očekivalo da ljube
Gospodina, a Pavao je od svih i napisao
najljepše stranice posvećene ljubavi
Božjoj.
Obojica trčali istu trku vjere i primili isti
Već od najstarijih vremena Crkva je na vijenac pravednosti kojim ih je ovjenčao
isti dan slavila svetkovinu svetih Petra Gospodin. Zato njih obojica ostavljaju
i Pavla koji su za Neronova progona jedinstveno svjedočanstvo i poticaj
položili u Rimu svoj život za Krista Crkvu i vjernike svih vremena.
Isusa. Premda je među njima bila toliko
razlika, ista ih je vjera u Sina Božjega POMOLIMO SE:
spojila u jedno, te su razlike pretvorili
u raznolikosti koje su postale bogatstvo Bože, tvoj je Sin blaženom Petru udijelio
cijele Crkve. Njihova dva glasa su se ključeve kraljevstva nebeskog, a po
pretvorila u moćnu jeku navještaja svetom Pavlu proširio svoju Radosnu
Božje istine koja je od samih početaka vijest širom svijeta; molimo te, zaštiti
širenja radosne vijesti počela ispunjati narod svoj koji se pouzdaje u zagovor
cijeli svijet. Zato će sveti Augustin i reći tvojih apostola svetog Petra i Pavla.
propovijedajući na svetkovini proslave Sačuvaj ga, ojači vjerom, utješi nadom,
obaspi ljubavlju i obranom vječnom.
njihova mučeničkog svjedočanstva:

Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
Današnji je dan posvećen mučeništvom
blaženih apostola Petra i Pavla. izvor: www.bitno.net

NE BOJ SE!
SAMO VJERUJ!
Dvije čudesne pripovijesti: Oživljavanje
mrtve djevojke i izliječenje bolesnice!
Opisane su živo, zorno. To je Isusovo čudo.
Za to postoje mnogi svjedoci. Nisu mogli
svi obmanjivati.
Mnogi misle: takozvana “čuda” bila bi
jednostavno djelovanje osobite psihičke
snage, jednog jakog duševnog utjecaja.
Ali se ne može objasniti izliječenje
slijepca od rođenja, uskrsavanje mrtvaca
ili hranjenje pet tisuća muškaraca s pet
kruhova.

IZ KATOLIČKOG
KALENDARA
PONEDJELJAK, 28. lipnja
Irenej, Mirko, Vinka, Lucija
UTORAK, 29. lipnja
PETAR I PAVAO apostoli, Krešimir
SRIJEDA, 30. lipnja
Rimski prvomučenici, Kajo
ČETVRTAK, 1. srpnja

Aron, Predrag, Estera, Olivera
PETAK, 2. srpnja
Oton, Višnja, Ostoja
SUBOTA, 3. srpnja
Toma ap. Tomislav, Toma, Leon
NEDJELJA, 4. srpnja

14. kroz godinu

Prizor je jaki simbol za svaki osobni doticaj
Isusa. Mi ga i danas možemo dotaknuti: u
sakramentima, osobito u pričesti, u kruhu
koji je njegovo tijelo. Također u molitvi,
u Crkvi koja je njegov vidljivi lik, u neku
ruku njegovo odijelo, njegova vanjština.
Uskrsavanje mrtve djevojke za sve nas je
znak, da susret s Isusom čini živim. Ako
živimo bez Boga, životarimo kao da Boga
nema, tada smo duševno kao mrtvi. Boga
naći je kao uskrsnuće. I ono je moguće
iako mnogi to ne mogu sebi predočiti.
Dvije čudesne pripovijesti koje se također
danas događaju. Među nama.
fra Jozo Župić
www.franjevci-zemun.com
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RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA
Nedjeljom u 9 i u 18 sati. Radnim danom u 18 sati.
Ponedjeljkom nema svete mise.

