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U ono vrijeme: Otišavši s gore, Isus i 
njegovi učenici prolažahu kroz Galileju. On 
ne htjede da to itko sazna. Jer poučavaše 
svoje učenike. Govoraše im: »Sin Čovječji 
predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali 
će on, ubijen, nakon tri dana ustati.« No 
oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga 
se pitati.
I dođoše u Kafarnaum. I već u kući 
upita ih: »Što ste putem raspravljali?« 
A oni umukoše jer putem među sobom 

razgovarahu o tome tko je najveći. On 
sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: 
»Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih 
posljednji i svima poslužitelj!« I uzme 
dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga 
i reče im: »Tko god jedno ovakvo dijete 
primi u moje ime, mene prima. A tko 
mene prima, ne prima mene, nego onoga 
koji mene posla.«
                       Mk 9, 30-37

TKO ŽELI BITI PRVI, NEKA BUDE SVIMA POSLUŽITELJ.



Isuse, nije ti bilo lako s tvojim učenicima. 
Bilo je nesporazuma zbog njihove 
ograničenosti. Svaki čas su se gubili u 
svojim razmišljanjima i planovima i bili 
negdje drugdje, a ne ondje gdje si to ti htio. 
U Kafarnaumu ih pitaš: “Što ste to putem 
razgovarali?”
I nas pitaš o čemu to razgovaramo ovih dana. 
Osluškuješ naše razgovore. Razgovaramo, 
Isuse, o ozbiljnim stvarima. Razgovaramo 
o poslu i radnom mjestu; o budućnosti 
naše domovine; o pretrpjelim strahotama 
i o tome kako ćemo u budućnosti živjeti. 
Razgovaramo kao odrasli ljudi, kao ozbiljni 
ljudi koji na sebi nose teret mnogih briga i 
događaja. Razgovaramo, Isuse, o tome tko 
ima pravo i vjerujemo da smo mi u tom 
pogledu u pravu. Čudimo se kako nam 
drugi ne vjeruju. Pitamo se kako se to laž 
uvukla u sve slojeve javnog obavještavanja 
i kako je na djelu otac laži.
Razgovaramo o svemu i svačemu. O onome 
o čemu razgovaraju odrasli ljudi. A ti uzimaš 

k sebi malo dijete. Ono je model, uzor 
tvoje pouke. Ako ne budete kao djeca... 
Ne znam što time hoćeš, Isuse? Želiš da 
budemo odgovorni i da se trudimo, a ovdje 
nam otkrivaš malo dijete kao izazov. Što 
može malo dijete? Zar svijetom ne vladaju 
odrasli?
Možda je u tome, Isuse, sva naša tragedija. 
Jer samo odrasli vladaju i upravljaju 
svijetom. Možda se premalo misli na djecu. 
Možda ljudi u svojoj odraslosti i nemaju 
više volje na svijet donositi djecu. Možda 
su odrasli izgubili hrabrosti za dijete, za 
djecu. Ne znamo gledati djecu, ne znamo 
se veseliti djeci, ne znamo učiti od djece. 
Kao odrasli postali smo prepredeni, 
proračunani, lukavi. Više ni ne znamo 
što znači biti dijete, živjeti jednostavnim 

životom, biti oslonjen na ljubav, na Oca, 
na onoga koji se brine za nas. Sve moramo 
proračunati, o svemu kao da moramo sami 
brinuti. A budući da ne možemo sve, onda 
smo trajno napeti, nesretni, jadni. Ako ne 
budete kao djeca...
Dobri Isuse, a ono o služenju, što ti to znači? 
Želiš li reći da nismo dovoljno služili? Želiš 
li reći da se moramo dati izrabljivati do 
nemogućih granica? Dokle, Isuse?!
Ne znam, Gospodine! A ipak, ti si i to 
rekao. Ti i na to zoveš. Pomozi nam da i 
to shvatimo, jer je teško! Budi nam blizu 
svojim primjerom, ali još više svojom 
dobrotom i svojom strpljivošću, jer kao i 
kod tvojih apostola: ni nama to ne ide u 
glavu!
Budi nam blizu svojom ljubavlju, Isuse!

                                                  fra Zvjezdan

PRIMAT SLUŽENJA



SVETI MATEJ, APOSTOL I EVANĐELIST

21. rujna Crkva slavi blagdan svetog 
Mateja, jednog od dvanaestorice 
Isusovih učenika, carinika iz 
Kafarnauma zvanog Levi, koji je 
na Isusov poziv spremno napustio 
dotadašnji život i krenuo za svojim 
Učiteljem.
Upravo ta Matejeva služba carinika, 
služba koja je redovito bila povezana s 
korupcijom, nepoštenjem i suradnjom 
s okupatorskom rimskom vlašću, i zbog 
čega su svi carinici u narodu slovili 
kao teški tlačitelji i grešnici, pokazuje 
kako je Isus otvoren prema svima i, za 

razliku od drugih, 
gleda duboko 
u srce. S druge 
strane, sam Matej 
na Isusov poziv 
spremno raskida 
s dotadašnjim 
načinom života i 
počinje svesrdno 
slijediti Isusov 
put.
Svetom se Mateju 
pripisuje Matejevo 
e v a n đ e l j e , 
prvotno napisano 
na aramejskom 
jeziku oko 
70. godine i 
n a m i j e n j e n o 
sunarodnjacima 
Židovima, ali ono 
nije sačuvano,   
nego je sačuvana 
redakcija na 
grčkom jeziku, 

nastala između 80. i 90. godine. Prema 
predaji, sveti je Matej nakon Judeje 
svoje misionarsko djelovanje nastavio 
u Arabiji i Etiopiji, gdje je i podnio 
mučeničku smrt, a njegove se relikvije 
čuvaju u Salermu. U ikonografi ji 
se najčešće prikazuje simbolom 
anđela, odnosno kako uz anđelovu 
nazočnost piše svoje evanđelje. Štuje 
se kao zaštitnik poreznika, carinika, 
knjigovođa, bankara i stražara.
 



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

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 20. rujna
Andrija Kim i d., Svjetlana 

 UTORAK, 21. rujna
Matej ap. i ev. Mate, Matea   

SRIJEDA, 22. rujna
Kandid, Emerita, Mauricije i dr.        

ČETVRTAK, 23. rujna
Pio iz Pietrelcine, Zaharija i Elizabeta 

PETAK, 24. rujna
Gospa od Otkupljenja, Anatolij, Vuk           

SUBOTA, 25. rujna
Aurelija, Zlata, Firmin, Tvrtko    

 NEDJELJA, 26. rujna 
26. kroz godinu

„AKO NETKO OD VAS 
HOĆE BITI PRVI, NEKA 

BUDE POSLJEDNJI I NEKA 
SLUŽI SVIMA“

Današnja nas nedjelja poziva da razmislimo 
o dvije važne stvarnosti: o patnji i o 
poniznosti. Patnja, pod svim formama, 
fi zičkim i moralnim uvijek je problem svijetu. 
Čovjek se može boriti protiv zla ali će teško 
izbjeći patnju. Patnjom znaju biti pogođeni 
pravedni i nepravedni. Isusov život i nauka 
je da je smisao ljudskog života u življenju 
za drugoga. Mi postajemo ljudi kroz druge. 
Druge nam je Bog dao da kroz njih ljubimo 
njega. Drugi nam je ‘dan’ za brata, prijatelja, 
bližnjega.
Prva iskonska ljudska napast bila je da sebe 
uzvisuje iznad samoga sebe. Čovjek je htio 
biti božanstvo i tako je promašio, te niti je 
ostao čovjek niti je postao božanstvo. I tu 
se smješta opasnost krivog procjenjivanja 
samoga sebe. Od toga iskonskog promašaja 
Isus liječi svoje učenike. Lijek od lažne 
božanstvenosti nalazi se u činu ljubavi. 
Nikakva pedagogija ni dresura ne mogu 
čovjeka izliječiti od toga slijepog usmjerenja 
na samoga sebe. Ideologija nas od toga ne 
može izliječiti. Izlječenje se događa kroz 
konkretni čin ljubavi.
Molimo Boga da nam dadne dobrote i 
htijenja za druge… i bit ćemo uslišani. Ali 
nema uspjeha u dobru i ljubavi bez žrtve.
                      Marijan Jurčević, OP


