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NEDJELJA MUKE GOSPODNJE. CVJETNICA (C)

MUKA GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA
Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli
s njim. I reče im: »Svom sam dušom
čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije
svoje muke. Jer kažem vam, neću je više
blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu
Božjem.«
I uze čašu, zahvali i reče: »Uzmite je i
razdijelite među sobom. Jer kažem vam,
ne, neću više piti od roda trsova dok
kraljevstvo Božje ne dođe.«
I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im
govoreći: »Ovo je tijelo moje koje se za vas

predaje. Ovo činite meni na spomen.« Tako
i čašu, pošto večeraše, govoreći: »Ova čaša
novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas
prolijeva.«
»A evo, ruka mog izdajice sa mnom je
na stolu. Sin Čovječji, istina, ide kako je
određeno, ali jao čovjeku onomu koji ga
predaje.«
I oni se počeše ispitivati tko bi od njih
mogao takvo što učiniti.
Lk 22, 14 – 23

OČE, OPROSTI!

Isuse, otvara se zastor najdublje drame
ovoga svijeta. Pozornica je Jeruzalem,
Kalvarija. Glumaca nema, jer je sve
stvarno; sve se to odvijalo u istini tvoga
života. Mi čitamo taj izvještaj. Svečano
ulaziš u grad koji će te nakon nekoliko
dana odbaciti, osuditi i ubiti.
Isuse, vjerujem da je ono što se dogodilo
zapisano za nas danas. Nismo ni mi izvan
te drame. Htio bih da se prepoznam, da
se prepoznamo. Svijet i danas živi svoju
dramu i tragediju. I danas ima nemira i
rata, i danas ima nepovjerenja i mržnje.
U tom svijetu i danas djeluješ i živiš,
uzimaš na sebe naše boli i razdjeljenja,
naše rane i umiranja. I danas, Isuse!
Jer, ti nisi umro samo za one ljude,
nekada, davno. Umro si i za nas, trpio si

i za nas, uskrsnuo si i za nas.
To više ne mora biti Jeruzalem.
Mogu te prepoznati i u ovom
gradu. Priroda je danas tako
rascvjetana. Gradom se mogu
primijetiti brojne maslinove
grančice koje žele, nošene
u crkvu i iz crkve, pronositi
našim gradovima i selima mir i
blagoslov!
Neka se to i zbude, Isuse! Neka
se osjeti radost tvoga pohoda
svakom gradu i neka bude trajan
mir u srcima ljudi. Molim te za
mir svakog grada i sela, molim
te za mir svoga naroda, molim
te za mir čitavoga svijeta. Molim
te za mir u obiteljima, za mir u
svakom srcu.
To više nije Kalvarija. Ti i danas trpiš
među nama. Sada je to prisutno u
trpljenjima mnogih, u ranama brojnih
tvojih “najmanjih” koji uzalud čekaju na
ljubav. Prisutan si u svakom bolesniku, u
svakom bijedniku i siromahu, u svakom
čovjeku koji je žalostan ili razočaran. A
ako zbog naših grijeha i naših nepažnji
ljudi oko nas trpe, onda smo i mi slični
onoj masi svijeta koja te osuđuje i
razapinje. Oni, Isuse, “nisu znali što
čine”, a mi to već jako dobro znamo.
Isuse, daj nam milost ovih dana i učini
da sudjelovanjem u liturgijskoj drami
žrtve tvoje ljubavi postanemo bolji!
fra Zvjezdan

ZDRAVO KRIŽU, NADO JEDINA
Cvijetnica je – nedjelja kada se
spominjemo trijumfalnog Isusovog
ulaska u Jeruzalem i nedjelja Muke Isusove.
Spominjemo se slavnog ovo zemnog puta, ali
i onog teškog spasonosnog puta k Vječnom
Ocu. Pred nama su dvije krajnosti koje dijeli
samo jedan korak, korak grijeha – „Hosana
sinu Davidovu“ i „Raspni ga!“. Slika je to
našeg života jer često idemo iz krajnosti u
krajnost. Od razdraganih koji ga pozdravljamo
maslinovim grančicama često postajemo
svjetina koja ga priboja na križ. Isus slavno
ulazeći u Jeruzalem znan da
je slava ovoga svijeta varljiva
i prolazna. On zato prihvaća
Očev put, Očev križ, put
spasenja - neka bude volja
Tvoja.
Pogledajmo taj križ malo bolje,
pogledajmo ga sa svih strana.
Pogledajmo ga od dolje prema
gore – zar nam ne liči na ključ.
Križ nam je dat da mi grješni
ovo zemni ljudi tim ključem
otvorimo nebo, dato nam je da
po otajstvu križa možemo ući u slavu onoga
koji je visio na drvetu križa. Ključ je, ljudski
gledano, znak sigurnosti i pravim ključem se
lako otvaraju sva vrata. Svatko od nas ima svoj
ključ, svoj križ i samo po tom križu možemo
sebi tvoriti vrata sretne vječnosti, ako taj križ
nosimo s pouzdanjem u Njegovu ljubav i
pomoć. Našim ključem, našim križem samo
mi možemo otvoriti vrata sretne vječnosti,
za sve nas je to učinio Sin Božji koji traži da
u svojoj slabosti želimo prihvaćati svoj križ.

Pa zar smijemo taj ključ izgubiti grijehom ili
ga moramo ljubomorno čuvati prihvaćajući
i vršeći volju Očevu. Pogledajmo taj križ
odozgor nadolje – zar nam ne liči na mač. Križ
je mač Božje ljubavi kojom Božje milosrđe
ubija grijeh, ubija našu ljudsku zloću ali
samo ako mi ljudi to dopuštamo. Mač križa
nije mač koji sije smrt već je sredstvo koje
nam svemoguća Ljubav daje da pobijedimo
naše slabosti, da nadvladamo naš grijeh. Križ
je mač koji je svemogući Otac zario u zemlju
grijeha. Mač križa po svom spasiteljskom
djelovanju
daje
nama
mogućnost da pobijedimo
u borbi sa grijehom. Mač
križa je simbol smrti grijeha.
Pogledajmo taj križ sprijeda
– zar nam ne izgleda kao
putokaz. To je putokaz koji
nas upućuje u život u dva
smjera – smjer na gore prema
svemogućem trojedinom Bogu
i smjer na desno i lijevo prema
bratu čovjeku. Križ je putokaz
ljubavi, putokaz kako ispuniti
zakon ljubavi. Zakon ljubavi
prema Ocu i bratu čovjeku ne može biti
ispunjen bez križa jer križ je punina Ljubavi.
Prigrlimo taj križ, naš križ, onaj križ koji je
namijenjen samo meni. Prigrlimo taj ključ, taj
mač i taj putokaz, pozdravimo ga poput onih
koji su Isusa slavno dočekali u Jeruzalemu
govoreći: „Zdravo križu, nado jedina!“ Samo
tako možemo dočekati radost uskrsno jutro i
radost ulaska u vječni Jeruzalem.
Josip

LJUBAV (ISUS) I
MRŽNJA (ISUSOVI EGZEKUTORI)
Koji je danas kontekst za čitanje i
razumijevanje Isusove Muke? Danas
kad je sve relativizirano i nema ičega
što se drži kao apsolutni princip. Da li
se ‘Muka’ danas događa na jedan vrlo raﬁniran
način?
I u Muci se vidi univerzalnost Isusa Krista, ali i
trajno stanje čovjeka i čovječanstva. Pravednik,
dobri čovjek, kao da nema mjesta u ovome
svijetu. Stoljeća se bore da stvore mogućnost
i mjesto Svecu u čovječanstvu. Poboljšanje u
dobroti ide jako sporo.
„Oče, oprosti im jer ne znaju što čine.“ Ovime
je izrečena Isusova ljubav prema čovjeku i
čovjekova nesvijest u svojem lutanju. Također
je vidno koliko masa nije svjesna što čini kad
ju vodi masovni hir. Malo prije slavili su Isusa,
malo kasnije tražili su njegovu smrt. Ovim je
pokazano naše trijumfalno ponašanje mase
koja je došla u Jeruzalem za Pashu. Ali takvo je
masovno ponašanje općenito. I toga treba biti
svjestan. Tko je jak da bude protiv mase, protiv
nekog dominirajućeg ponašanja?
Sve ovo događanje oko Isusa postavlja
nam pitanje kako se oduprijeti masovnom
ponašanju iako vidimo da je krivo? Takve uvijek
čeka put Isusov, skoro do samog križa. Takvi je
bilo u svim ratovima. Na koncu, budućnost im
je dala za pravo.
Pođimo za Isusom… Bog je s nama…
Marijan Jurčević, OP
www.franjevci-zemun.com

TJEDNI KALENDAR
VELIKI PONEDJELJAK, 11. travnja
Stanislav, Gema, Stanko
VELIKI UTORAK, 12. travnja
Julije, Davorka, Damjan
VELIKA SRIJEDA, 13. travnja

Martin I. papa, Ida, Albertina
VELIKI ČETVRTAK 14. travnja
ČETVRTAK VEČERE GOSPODNJE
VELIKI PETAK, 15. travnja

PETAK MUKE GOSPODNJE
(post i nemrs)
VELIKA SUBOTA, 16. travnja

VAZMENO BDJENJE
Nedjelja, 17. travnja

USKRS -VAZAM
13 UTORAKA SVETOM ANTI
Dragi vjernici i štovatelji sv. Ante, pozivamo
vas na sudjelovanje u pobožnosti 13 utoraka
svetom Anti koja je ove godine započela u
utorak, 15. ožujka 2022. Ovaj tjedan je 5.
od 13 utoraka drage nam pobožnosti. Svaki
utorak do proslave sv. Ante Padovanskog
(13. lipnja) molimo pobožnost za njegov
zagovor. Utorak je posvećen svetom Anti, jer
su toga dana njegovi smrtni ostaci preneseni
u Padovu i pokopani u crkvi sv. Marije,
kasnije pretvorenoj u veličanstvenu Svečevu
baziliku.
tel. 011 / 2198134

RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA
Nedjeljom u 9 i u 18 sati. Radnim danom u 18 sati.
Ponedjeljkom, srijedom i subotom nema svetih misa.

