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DANAS SE ISPUNILO OVO PISMO.
Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o
događajima koji se ispuniše među nama –
kako nam to predadoše oni koji od početka
bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve,
od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi,
vrli Teoﬁle, sve po redu napisati da se tako
osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si
poučen.
U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u
Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici.
I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim
sinagogama.
I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe
po svom običaju na dan subotni u sinagogu te

ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije.
On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji
napisano:
»Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza!
On me posla blagovjesnikom biti siromasima,
proglasiti sužnjima oslobođenje, vid
slijepima, na slobodu pustiti potlačene,
proglasiti godinu milosti Gospodnje.«
Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede.
Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On
im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo
što vam još odzvanja u ušima.«
Lk 1, 1-4; 4, 14-21

ISUS JE NAŠA SLOBODA

Isuse, na tebi je Duh Gospodnji. Očitovalo se to
već kod tvoga krštenja na Jordanu. U vidljivom
je obliku goluba Duh Sveti sišao nad tebe.
Tako su te mogli prisutnici prepoznati kao
Pomazanika Gospodnjega. To znači da si ti Krist,
tj. Mesija, očekivani Spasitelj svijeta. Danas ti i
mi dolazimo puni povjerenja.
Siromašni smo, Gospodine. Pune nas
svakojakim vijestima. Opterećeni smo izjavama
i obećanjima. Nitko nam, međutim, ne može
osigurati spasenje, potpuno otkupljenje i život
u punini. Ti nam dolaziš kao blagovjesnik.
S tvojih usana teče najljepša riječ koja srce
ispunja radošću. Dolaziš samo onima koji su
spremni čuti takvu vijest. Očisti nas, i isprazni,
Gospodine Isuse, od svega čime nas pune
moćnici ovoga svijeta i daj da nam srce bude
dovoljno siromašno i potpuno čisto za tvoju
Blagu vijest. Sužnji smo, Gospodine, vlastitih
ideologija, različitih navika kojima robujemo.
Sužnji smo porocima i strastima koje nam ne
dopuštaju da osjetimo unutarnju slobodu.
Sužnji smo vlastitog uvjerenja da ne možemo
biti bolji, da smo preduboko potonuli. Došao
si, Gospodine, proglasiti sužnjima oslobođenje.
Onda je to obećanje koje se i nas tiče, nada
od koje očekujemo novi život. Došao si vratiti
vid slijepima. Bilo je mnogo onih kojima si,
Gospodine Isuse, za svoga zemaljskog života

vratio vid. Bilo je čak slijepih od rođenja. Ti si na
njih položio ruku i oni su progledali. I svi su se
divili. Međutim, farizejima govoriš da su i oni
slijepi. To je sljepoća duha, srca. To je tvrdoća koja
ih zatvara za tvoju riječ. Isuse, i mi smo katkada
zaslijepljeni vlastitim nazorima i uvjerenjima.
Često ne želimo mijenjati svoje poglede. A ipak
ne vidimo dobro. Često ne prepoznajemo svijet
onako kako ga ti gledaš, ne vidimo ljude kako ih
ti vidiš. I nama je potreban vid. Vrati nam pravi
vid kojim ćemo moći ispravno gledati. Daj da
prepoznamo u svojoj sredini tebe, izvor svakog
svjetla.
Gospodine, pusti na slobodu potlačene.
Posebno te molim, Gospodine, da pustiš na
slobodu sve koje smo mi zarobili, kojima mi
ne dajemo slobodu. Ima puno zarobljenih
srdaca, imamo puno krutih stavova o ljudima
oko nas, a koje ne želimo mijenjati, ima osoba
o kojima imamo krivo mišljenje. Oni su u nama
zarobljeni. O mnogima mislimo da se više ne
mogu promijeniti. Mi im ne dopuštamo slobodu
promjene i oproštenja. Pusti, Gospodine, na
slobodu sve potlačene u nama samima i daj da
u srcu osjetimo čistoću i mir.
Proglasi, Gospodine, godinu milosti! Čekamo da
se u našoj domovini dogodi konačan i pravedan
mir i da nastupe godine blagostanja. Od tebe
očekujemo pomoć. Očekujemo godinu tvoje
milosti. Neka dođe što prije ta godina milosti
kad više neće biti zlobe ni laži, kad se više
neće činiti zlo bližnjima i kad će među ljudima
zavladati mir i ljubav. Neka dođe godina milosti
i oproštenja. Neka dođe jubilarna godina
sveopćeg pomirenja među ljudima. Neka dođe,
Gospodine, kraljevstvo tvoje!
fra Zvjezdan

NEDELJA BOŽJE RIJEČI I MOLITVENA OSMINA
ZA JEDINSTVO KRŠĆANA

U povodu 1600 godina od smrti svetog
Jeronima, velikog poznavatelja Svetoga
pisma i prevoditelja izvornih biblijskih
tekstova na latinski jezik, 30. rujna
2019. godine papa Franjo, svojim
apostolskim pismom pod nazivom
“Aperuit illis“, proglasio je da treća
nedjelja kroz godinu bude posvećena
Božjoj riječi po kojoj nam se Bog
objavio – njenom slavljenju, njenom
promišljanju i njenom širenju. Ove
godine Nedjelju Božje Riječi slavimo
po treći put, pa je možda dobro da
se podsjetimo nekih Papinih misli iz
spomenutog Papinog apostolskog
pisma, posebno onih koji su u vezi sa
jedinstvom kršćana jer se nalazimo u
molitvenoj osmini za jedinstvo kršćana.
Papa ističe da “nedjelja Božje riječi,

zauzima mjesto u liturgijskom
vremenu koje poziva jačati veze
sa Židovima i moliti za jedinstvo
kršćana... Nije riječ o pukom
vremenskom podudaranju: slavljenje
Nedjelje Božje riječi izražava jednu
ekumensku vrijednost, jer Sveto
pismo pokazuje onima koji priginju
svoje uho Božjoj riječi put kojim treba
ići kako bi se prispjelo istinskom i
čvrstom jedinstvu“.
“Često se javljaju tendencije koje
pokušavaju monopolizirati sveti
tekst i vezati ga uz neke krugove ili
odabrane skupina. Ne smije biti tako.
Biblija je knjiga naroda Gospodnjeg
koji u njezinu slušanju prelazi s
raspršenosti i podjele na jedinstvo.
Riječ Božja ujedinjuje vjernike i čini ih
jednim narodom.“ Riječ Božja na novi
način poziva “na milosrdnu ljubav
Oca koji traži od svoje djece da žive u
ljubavi“. Riječ Božja nam omogućuje
da se izvučemo iz ralja individualizma
koji nas guši, sputava i čini naš život
neplodnim. Ona širom otvara put
dijeljenja i solidarnosti, put ljubavi Da
li smo istinski spremni tu Riječ prihvatiti
i životom je s ljubavlju dati drugima da
bi se ostvarilo jedinstvo kršćana i svih
ljudi dobre volje?
Josip

ISUS NAVJESTITELJ RADOSNE RIJEČI

Isus je poslan da navijesti ‘zatvorenicima
slobodu’. On naviješta oslobođenje.
Očito je da se više ne radi o političkom
oslobođenju
nego
o
osobnom
oslobođenju. Ako se čovjek u svojoj
nutrini ne oslobodi, nikakvo političko
oslobođenje ne će mu donijeti slobodu.
Osobna sloboda je nešto što nije zavisno
od drugoga. Mi smo za svoju slobodu
odgovorni. Sami se oslobađamo o svega
onoga što nas osobno zarobljava.
Sami smo uzročnici tog slijepila. Ako se ne
otvorimo nikada nećemo biti oslobođeni.
Prosvjetljenje se ne može dogoditi
bez našeg htijenja i nastojanja. Danas
ponovno Isus upućuje svoju riječ nama. Svi
mi i robujemo i svi smo djelomično slijepi.
Dovoljno je otvoriti se iskreno njegovoj
poruci i njegovom pozivu. Otkloniti sve
ono na što nas je pozivalo božićno vrijeme.

TJEDNI KALENDAR
Ponedjeljak, 24. siječnja
Franjo Saleški, Euzebija
Utorak, 25. siječnja
Obraćenje sv. Pavla, Ananija
Srijeda, 26. siječnja
Timotej i Tit, Paula Rimska
Četvrtak 27. siječnja
Anđela Merici, Pribislav
Petak, 28. siječnja
Toma Akvinski, Tomislav
Subota, 29. siječnja
Valerije, Zdravko, Zdeslav
Nedjelja, 30. siječnja
4. kroz godinu, Martina

Ispraviti krive putove, poravnati doline
koje nas razdvajaju, potisnuti mržnju iz
svojeg srca, prepoznati gladne i žedne,
žalosne i ucviljene… Na koncu, ne budimo
nestrpljivi ni sa sobom ni s drugima.
Pođimo pravim putom i Božji Duh će nas
jačati na tom putu slobode i svjetlosti.
“Tvoja Riječ je svjetlo mojoj stopi…“
Marijan Jurčević, OP
www.franjevci-zemun.com

tel. 011 / 2198134

RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA
Nedjeljom u 9 i u 17 sati. Radnim danom u 17 sati.
Ponedjeljkom, srijedom i subotom nema svetih misa.

