
25. NEDJELJA KROZ GODINU (C)

FRANJEVAČKA CRKVA 
SV. IVANA KRSTITELJA U ZEMUNU

TJEDNE OBAVIJESTI

  GODINA XI.     broj 557       18. rujna 2022.

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima:
»Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. 
Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa 
imanje. On ga pozva pa mu reče: ‘Što to čujem o 
tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne 
možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: 
‘Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima 
upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. 
Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem 
maknut s uprave.’ I pozva dužnike svoga gospodara, 
jednog po jednog. Upita prvoga: ‘Koliko duguješ 
gospodaru mojemu?’ On reče: ‘Sto bata ulja.’ A 
on će mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, 
napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: ‘A ti, koliko ti 
duguješ?’ On odgovori: ‘Sto korâ pšenice.’ Kaže mu: 
‘Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’
I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što 
snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta 
snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.
I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od 
nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas 
prime u vječne šatore.
Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; 
a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je 
nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom 
bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u 
tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?
Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. 
Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz 
jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete 
služiti Bogu i bogatstvu.«

Lk 16,1-13

NE MOŽETE SLUŽITI BOGU I BOGATSTVU.



Isuse, koliko puta se zavaravam: mislim 
da su neke stvari malene, da o njime 
ne treba puno voditi računa jer nisu 
vrijedne spomena. Misli da ni ti na 
to posebno ne svraćaš pažnju. Sitnice 
su to svakodnevnog života, to su one 
moje malene nevjernosti, sitne laži, 
malene krađe, neodržana obećanja, 
propuštene molitve, rastresenosti u 
molitvi, nepažnja i drugo. A danas mi 
govoriš: «Tko je nevjeran u najmanjem, 
i u najvećem je nevjeran.» Danas me u 
evanđelju upozoravaš da je život satkan 
od sitnica, od malih pažnji, od malenih 
gesta ljubavi, da je život lijep kad se 
pazi na svaku riječ, na svaki postupak. I 
naprotiv, da može život postati nemoguć 
i težak, ako se ne pazi na sve te stvari i 
ako se pomišlja da su sve to samo sitnice. 
Govoriš mi da je moguće da zagorčim 
život svojim bližnjima ako neprestano ne 
pazim na mele stvari, na te sine želje, jer 
one čine moje bližnje sretnim. A ako na to 
ne pazim činim ih nesretnim.
Zaista osjećam, Isuse, da mogu 

nekome u životu učiniti veliko zlo, 
zagorčiti mu opstanak, i to ne nekom 
velikom pronevjerom, nego ustrajnim 
pomanjkanjem i sitnim gestama ljubavi 
i u pažnjama koje moji bližnji s pravom 
od mene očekuju i s tim računaju. Da, 
Isuse, u velikome ću biti nepošten prema 
ljudima oko sebe, ako sam im ustrajno u 
malome nevjeran. Nisam li često takav i 
prema tebi, Isuse?
Ja vjerujem u tebe. Uvrijedio bih se kad 
bi netko osporavao moju vjeru, moj 
pradjedovski savez s tobom. Mislio bih da 
dira u korijene moga bića i mogao bih i 
grubo uzvratiti na takve riječi. Uvrijedio 
bih se kad bi me netko pitao jesam li 
obraćen kršćanin, jesam li zaista tvoj 
učenik. A ipak…
Nisam li u malim stvarima nevjeran? 
Ne propuštam li tako lako svoju 
svakodnevnu molitvu koja je znak moje 
ljubavi prema tebi? Ne događa li se da se 
zastidim tebe pred ljudima? Zar se tako 
često ne ustručavam oduprijeti se zlu oko 
sebe i pravim se pasivan da ne bih morao 
proročki ustati na slavu tvoga zakona, 
tvoje ljubavi?
Čini mi se, Isuse, da i kod ovog evanđelja 
misliš na mene. Da, ja sam tako često u 
malome nevjeran. Baš zato što mislim da 
su to male stvari, da o njima nije vrijedno 
posebno voditi računa. A ipak, i u njima 
se događa vječnost. Hoćeš li mi povjeriti 
velike stvari?
                                                     fra Zvjezdan

NE MOŽEMO SLUŽITI DVOJICI GOSPODARA



NISMO GOSPODARI, ALI SMO 
UPRAVITELJI NAŠIH ŽIVOTA

Jedan je upravitelj loše vodio povjerene 
poslove svoga gospodara - čuje se da 
rasipa gospodarevo blago. Jasno mu 
je da sada prijeti otkaz, a moguće i 
namirivanje dugova. Panika je tu jer 
je upravitelj svjestan da će na provjeri 
upravljanja pasti tako da u očaju čini 
riskantan potez - doziva dužnike svoga 
gospodara i u knjige unosi smanjene 
iznose dugova – rekli bismo krivotvori 
poslovne knjige. U 
strahu je upravitelj 
– što će biti sutra. Na 
veliko i neočekivano 
i z n e n a đ e n j e 
gospodar vidjevši, 
d o m i š l j a t o s t 
u p r a v i t e l j a , 
zadržava ga u službi. 
P o g l e d a j m o 
naše živote. Ne 
odlučujemo gdje 
i kada ćemo se 
roditi, ne zavisi od 
nas da li ćemo biti 
muško ili žensko, 
ne znamo koliko dugo ćemo živjeti, ne 
određujemo što će nam se sve u životu 
događati, ne znamo gdje, kada i kako 
nam je umrijeti. U život smo pozvani, 
život nam je darovan, to je nezasluženi 
dar – bogatstvo gospodara. S tim darom 
primili smo i slobodu da taj život 
uredimo, oblikujemo, usmjeravamo i 

postupamo s njim kako želimo - jednom 
riječju da upravljamo svojim životom. 
Dakle, nismo gospodari našeg života 
ali nam je dano da upravljamo našim 
životima. I nama je dano da, poput 
onog domišljatog upravitelja, možemo 
biti upravitelji naših života. Kako mi 
upravljamo našim životima, zapitajmo se 
danas, jer jednom će i nas naš gospodar 
sigurno pitati kao što je pitao upravitelja 

iz prispodobe. Što 
ćemo odgovoriti? Kao 
upravitelji odgovorni 
smo za svoje životne 
ciljeve, za svoje živote, a 
isto tako smo odgovorni 
i za druge, za bližnje 
da i oni ostvare svoje 
ciljeve. Odgovorni smo 
riječju i djelom. Ova 
odgovornost mora biti 
ostvarena na zapovjedi 
ljubavi – ljubavi prema 
Bogu i ljubavi prema 
bratu čovjeku tako da 
kao upravitelji budemo 

vjerni u malom jer „tko je vjeran u 
najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko 
je u najmanjem nepošten i u najvećem 
je nepošten.“ Samo tako ćemo jednom 
moći čuti riječi: „I pohvali gospodar 
nepoštenog upravitelja što snalažljivo 
postupi“.
                                                                               Josip
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VJERNOST I ‘SNALAŽLJIVOST’ TJEDNI KALENDAR
PONEDJELJAK, 19. rujna
Januarije, Suzana, Željko 

UTORAK, 20. rujna
Andrija Kim i dr., Svjetlana

SRIJEDA, 21. rujna
Matej ap. i ev. Mate 
ČETVRTAK 22. rujna

Toma Vilanovski, Emerita            
PETAK, 23. rujna

Pio iz Pietrelcine, Ksenija 
SUBOTA, 24. rujna

Gospa od Otkupljenja 
NEDJELJA, 25. rujna

26. kroz godinu, Aurelija

Vjernost i povjerenje u ‘malome’ daje 
pouzdanje za vjernost u ‘velikome’, ali isto 
tako u vjernosti se čovjek odgaja, treba 
ga u tome probuditi. U vjernosti se raste. 
Zapravo vjernost raste s rastom čovječnosti. 
Tko je nepošten u najmanjem – nepošten 
je u najvećem! Pošten – nepošten, dva su 
vrlo široka pojma da bi obuhvatili naš cijeli 
moralni život. Sve naše vrline i sve naše mane. 
To znači da kao što nema u životu prihvaćanja 
mrvica života nego prihvaćanje ili odbijanje 
cijelog života, tako se isto ne smije zavaravati 
da možemo biti sad pošteni a poslije 
nepošteni ili nekome pošteni drugome 
nepošteni. Ovdje se također treba sjetiti 
parabole o talentima (Lk 19,11-28). Svi smo 
pred Bogom odgovorni za primljene talente 
i njihovu upotrebu. U ovom smislu može se 
tumačiti i snalažljivost lukavog čovjeka. Kao 
da su ljudi angažirani za ovozemaljske  stvari  
snalažljiviji od onih koji su odabrali vječne, 
božanske.
Evanđelje vrlo često naglašava važnost 
‘bdijenja’. Nikada se zapustiti, nikada 
zaboraviti da smo ljudi i slika Božja. Zašto 
Isus traži od svojih sljedbenika da budu 
‘mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi 
(Mt 10,16)? U službi Kraljevstva treba li biti 
snalažljiv (mudar)? Također trebamo imati 
imaginacije i u domeni duhovnoj ne samo u 
materijalnoj.

Marijan Jurčević, OP


