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PETA NEDJELJA KROZ GODINU (C)

ONI OSTAVIŠE SVE I POĐOŠE ZA NJIM.
U ono vrijeme: Dok se oko Isusa gurao
narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj
Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje
stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali
mreže. Uđe u jednu od tih lađa; bila je
Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne
od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo.
Kada dovrši pouku, reče Šimunu: »Izvezi na
pučinu i bacite mreže za lov.« Odgovori Šimun:
»Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne
ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.«
Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba;
mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše

drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći.
Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne
potonuše.
Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu
Isusovih govoreći: »Idi od mene! Grešan sam
čovjek, Gospodine!« Zbog lovine riba što ih
uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s
njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi,
drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: »Ne boj
se! Odsada ćeš loviti ljude!« Oni izvukoše lađe
na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim.
Lk 5,1-11

ČUDESAN RIBOLOV

Učitelju, Isuse!
Svi su se divili tvojoj riječi. Poučavao si
mnoštvo. Znao si dotaknuti u ljudskim srcima
ono što ih može ohrabriti i utješiti. Ti nisi učitelj
kao drugi kojima je stalo samo da privuku što
više učenika, da okupe oko sebe ljude. Ti želiš
obogatiti čovjeka istinom. Zato mi je uvijek žao,
Isuse, kad te uspoređuju s drugim učiteljima i
ideolozima. Ti nisi učitelj u nizu mnogih drugih.
Ti si u punom smislu riječi Učitelj. Samo ti imaš
riječi života vječnoga. Tvoja je riječ čista od
svake sebičnosti i pruža čovjeku svjetlo za život
u vremenu i vječnosti. Ti si jedinstveni Učitelj.
Svojom riječju spašavaš narod i prosvjetljuješ
sve koji žive u tami. Ti to možeš biti, budući
da si ti Jedini i imaš punu istinu. Stalo ti je do
toga da svaki čovjek prihvati istinu i život. Ti si
se zato i rodio i došao na ovaj svijet. Smatraš
to važnijim i od samog svog života. Pošto si
ljude nahranio svojom riječju, želiš na poseban
način biti prisutan i među svojim budućim
učenicima. Izabrao si Petrovu lađu. Iz nje si
govorio mnoštvu, u njoj si susreo Petra. Zašto
baš njega, Isuse? Zašto baš takvog čovjeka koji
se znao zapaliti; ali koji je znao i okrenuti leđa?
Stavljaš ga pred prvu kušnju. Treba krenuti s

lađom onamo gdje je more duboko
i usred dana baciti mreže za lov. To
je za ribara Petra besmisleno. Noć je
vrijeme kad se lovi riba. Danju se to
ne radi. Otuda i razumljiva Petrova
opaska: “Svu noć smo se trudili i
ništa ne ulovismo!” Htio bih i ja
pristupiti tebi, Gospodine, sa sličnim
prigovorima. Već se dugo molim,
a još se ništa nije dogodilo. Dulje
vrijeme nastojim otkloniti jednu
pogrešku i slabost, ali mi ne uspijeva.
Pokušao sam sve da bih izbjegao
svađu, ali mi ne ide. Nastojao sam se
svim silama otrgnuti od grešne navike, ali mi
ne polazi za rukom. Gospodine, toliko smo se
trsili i ništa! Međutim, Petar dodaje riječ koja
izražava povjerenje: “Ali na tvoju riječ bacit
ću mreže!” Da, Učitelju, na tvoju riječ. Možda
smo se do sada trsili vlastitim snagama, nošeni
svojim umijećem, svojim razumom. Možda
smo računali samo na svoje sile. Odsada ću to
činiti na tvoju riječ, nošen tvojom blizinom i
čudesnom snagom. Tebi ništa nije nemoguće.
Rasprši, Isuse, sve naše sumnje. Uzmi naš umor
i klonulost. Uzmi, Gospodine i Učitelju, sva
naša razočaranja koja nas katkad sputavaju i
vode u besmisao. Daj da sve činimo oslanjajući
se na tvoju riječ. Petar je doživio čudo. Neka se
i nama dogodi isto. Samo nas čudesna snaga
tvoje ljubavi može izdići iznad svega onoga
što nas zarobljava u okove očaja i besmisla.
Na tvoju riječ, Isuse, moguće je pobijediti zlo i
mržnju. Na tvoju riječ moguće je izdići se iznad
vlastitih ograničenosti i započeti nov život.
Na tvoju riječ moguće je da i mi postanemo
prikladni za ribare tvoga kraljevstva. Ako
nas trebaš, Gospodine, evo nas! Ti možeš od
grešnika učiniti apostola.

fra Zvjezdan

NA TVOJU RIJEČ, GOSPODINE
Genezaretsko jezero ili Tiberijatsko jezero,
kako ga neki nazivaju, dugo je 21, a široko
oko 13 kilometara, duboko oko 43 metra,
pa ga često nazivaju i morem. Na obalama
tog mora je Isus u mnoštvu koje se tiska
oko njega kako bi ga čulo što govori. On
pak ne ostaje na obali već ulazi u lađicu
jednostavnog ribara koji je svu noć lovio,
a ništa nije ulovio. Čini Isus to ne zato što
se boji mnoštva već zato da bi ga svatko
iz tog mnoštva mogao osobno vidljeti, ali
isto tako da i on svatkoga u tom mnoštvu
osobno vidi. Želi se
svatkome osobno
obratiti, želi da do
svakoga direktno i
neposredno dođe
Njegova riječ. Čini
to ne s neke visine,
kao neki svevladar,
već s mora naših
svakodnevnih
života na kojem
obavljamo svoje
svakodnevne poslove.
Isus, osim što nije propovijedao ništa
drugo osim riječi Božje, nije bio opterećen
time što će ljudi misliti o njegovom
propovijedanju, a još manje što će reći
nedorasli ovozemni propovjednici, nego je
jednostavno propovijedao dajući najbolje
što je mogao svojim slušateljima. Govorio
je o ljubavi, ljubavi prema Ocu nebeskom i
ljubavi prema bratu čovjeku, o ljubavi čiju
je suštinu sam na križu dokazao.
Kroz to propovjedanje Isus želi ući i u

naše barke i u naše životne lađice, želi biti
s nama na ponekad uzburkanom moru
naših života. On ne želi da svu noć našeg
života nešto radimo, a da u jutro vječnoga
života nema plodova u našim životima. On
i nas poziva da izvezemo na pučinu naših
života i da bacimo mreže za lov. S vjerom
i pouzdanjem odgovorimo Njegovom
pozivu – na tvoju Riječ Gospodine učinit
ćemo. Mnogi od nas nemaju ribarske
mreže, parangale ili silnu opremu za
ribolov, ali svi imamo mreže ljubavi, mreže
dobrote, nreže međusobnog
razumjevanja, mreže kojima
možemo pomagati drugima.
Pozvani smo i mi, poput
Petra, da te mreže bacimo u
more naših života i, ako mu
vjerujemo, ne trebamo se
bojati bogatog ulova koje
će svoju puninu dostići u
vječnom kraljevstvu. Možda
će se dogoditi da se te naše
ljudske mreže ljubavi,
razumjevanja, strpljivosti, pomaganja i
pokidanju ali tada imamo braću i sestre
iz drugih lađica koji će nam pomoći, tu
je sigurno i Božje milosrđe koje će nas
ohrabriti i pomoći nam da na obalu svoje
životne plovidbe donesemo bogati ulov.
Na tvoju Riječ Gospodine, učinit ćemo sve,
jer tvojoj Riječi vjerujemo, a Tebe molimo
ne napuštaj nas, budi u našim lađicama i
pomozi nam da u punini ostvarimo tvoju
Riječ ljubavi.
Josip

BACITE MREŽU
NA DRUGU STRANU
Slikom širokog mora i ribarenja Isus
rasvjetljava nesigurnost ljudskog shvaćanja
– treba započeti iznova i na drukčiji način – i
snagu Vesele Vijesti (Isusove riječi) u moru
čovječanstva. Isusova Vesela vijest naviješta
se već dvije tisuće godina. Danas se pitamo
koliko se ona proširila i koliko je uhvatila
korijena u svijetu (na širokome moru)? Da
li je uvijek naviještana Vesela vijest ili se
pod njezinim imenom naviještalo svega
i svačega? Dok se ovako pitamo znači da
mislimo da je toga bilo i da toga ima i dan
danas.
Kako bi rekli rječnikom kakav je
upotrebljavan u današnjem Evanđelju onda
bi mogli reći da su u ovoj povjesnici širenja
kršćanstva mnogi ‘bacali mreže’ po svojem
nahođenju ili po svojoj mudrosti i vrlo često
ostali praznih mreža.
Zato naviještanje nije ni retorika ni
didaktika, naviještanje je vjerovanje i
življenje. Evanđelje ima svoju ‘čudesnost’ i
svoju plodnost. Ono ‘lovi’ sve one koji čeznu
za ljubavlju, dobrotom i pravdom. Na te
vrednote uvijek su se ljudi ‘hvatali’ i od toga
živjeli. Kroz Radosnu vijest ljubavi događala
su se čudesa spasenja. Uvijek je inicijativa
od Boga. Bog prvi poziva, od Adama, Mojsija,
pa do današnjih dana. I svatko je od nas
pozvan da ostvari poslanje svojeg života.
Marijan Jurčević, OP
www.franjevci-zemun.com

TJEDNI KALENDAR
Ponedjeljak, 7. veljače
Pio IX. p„ Rikard, Držislav
Utorak, 8. veljače
Jeronim Emiliani, Jerko
Srijeda, 9. veljače

Sv. Skolastika, Sunčana
Četvrtak 10. veljače
BI. Alojzije Stepinac
Petak, 11. veljače
Gospa Lurdska (Dan bolesnika)
Subota, 12. veljače
Damjan, Zvonimir, Eulalija
Nedjelja, 13. veljače
6. kroz godinu, Katarina Ricci

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.

