
princip. I to bi bio dobar temelj da shvati-
mo da osim nas živi i netko drugi, kojeg 
moramo cijeniti i poštivati. Ali, treba biti 
svjestan, da bez poštivanja sebe i svoga 
naroda nismo sposobni poštivati druge. 
Pavao svakog od nas poistovjećuje sa 
hramom Božjim, Duh Božji prebiva u na-
ma. Rušiti sveti Božji hram znači  zamjeriti 
se Bogu, a to svakako nije dobro, jer ono-
ga koji upropasti Božji hram, upropastiti 
će Bog. Mudrost ovoga svijeta ludost je 
pred Bogom, a ovaj svijet nikako neće 
prihvatiti Božju mudrost i na mržnju odgo-
voriti ljubavlju, na zlo dobrim, a uvredu 
oprostiti. 
Još je veća ludost nakon pljuske okrenuti 
drugi obraz, (pljuska se kod Židova smat-
rala velikom uvredom) . Isus želi naglasiti 
da se zlo ne može pobijediti vraćanjem 
istom mjerom. Ne smijemo dozvoliti da 
mržnja i netrpeljivost prevlada u odnosima 
prema bližnjim, a to su svi, jer su hram 
Božji. Tako "jednostavna" zapovijed ljubi 
Boga i bližnjeg postaje vrlo zahtjevna. 

Tjedni kalendar 

Izdaje župa Uzašašća Gospodnjega Zagreb-Sloboština 
M. S. Bolšića 15, tel: 66 41 606; fax: 66 41 953; 098 412 450; e-mail: zupa-slobostina@xnet.hr 

žiro račun: 2360000-1101578988                                      http://slobostina.wordpress.com 

Vjeronauk:   
• Prvopričesnici:  srijeda 15:00 
• Krizmanici:       srijeda, 16:00 
• Župni za djecu: subota, 10:00 

 

Veliki pjevački zbor: 
 srijedom u 19:00 
Dječji pjevački zbor: 
     Liturgijska grupa: 
 petkom u 19:00 

 

 MoViNG 
Mladi o vjeri i nadi govore 
        utorkom u 20:15 sati 

• 24. veljače 
• 10. ožujka 

Biblijsko-molitveni susreti 
četvrtkom u 19 sati 

 

Hrvatski se narod kroz svoju burnu povi-
jest stalno susreće s problemom poštiva-
nja Božjih zapovjedi, ali u vrlo teškim 
okolnostima borbe za opstanak. Zlo koje 
se slijevalo prema nama teško je bilo spri-
ječiti poštujući pravila ljubavi. Posebno 
pamtimo nepravdu koja nam se dogodila 
u bliskoj povijesti, a koja se nastavlja kroz 
nepravedna sudišta, zlonamjernom politi-
kom naših bližnjih i nepoštivanjem barem 
Levitskog zakona naših sunarodnjaka, 
kroz rad nenacionalnih i nevjerskih strana-
ka. Ipak, još smo i ovako mali opstali, što 
znači da smo dobar boj bili, dušu sačuvali 
i Bogu se još nismo zamjerili.              TB. 

U našoj župi 

• 17. ožujka 
• 5. svibnja 

Priprema roditelja za krštenje djece 
• petak,   3. ožujka u  19:00 
• petak,   1. travnja   u  19:00 

 

• 3. ožujka u 18. sati 
• 24. ožujka u 18. sati 

• 28. travnja u 18. sati 
• 20. svibnja u 18. sati 

Klanjanje - priprema za susret s Papom 
 

 Današnja biblijska čitanja nastavljaju po-
duku kako poštivati zakon, ali nadići bezo-
sjećajnu zakonsku odredbu. Osnovno je 
pravilo ljubiti Boga i bližnjeg. Bog dozvo-
ljava da sunce izlazi nad zlima i nad dobri-
ma, da kiša pada svima jednako. Mi o 
tome ne odlučujemo. Prihvaćajući ili odbi-
jajući tu zapovijed ovisi biti ili ne biti prih-
vaćen od Boga. Bližnji je i neprijatelj, pa 
činilo se to nama nelogičnim, nepraved-
nim i neprovedivim, ipak moramo prihvati-
ti i primijeniti osnovno pravilo. Očito vrlo 
lako i često dolazimo u situaciju da ne 
poštujemo, naoko vrlo jednostavnu, a i 
jedinu zapovijed koju Krist donosi dopu-
njajući Stari zavjet-ljubi Boga i bližnjega. 
Već Levitski zakon govori o ljubavi prema 
bližnjem. Usmjerena je samo na sunarod-
njake i suvjernike, ali je dobar temelj za 
budući sveopći i univerzalni evanñeoski 
princip. Ne dopušta se osveta, zabranjuje 
se srdžba prema pripadnicima svoga naro-
da, a traži se odnos prema drugom kao 
prema sebi samom. Gledajući prilike i 
odnose u našem narodu, vjerujem, da 
bismo bili jako zadovoljni prihvaćanjem i 
provoñenjem Levitskog zakona, kada već 
ne možemo doseći univerzalni evanñeoski 

Svetac, ako ne može pružiti primjera, ne dijeli ni savjeta.  

Lev 19,1-2. 17-18; 
Ps 103,1-2. 3-4. 8.10. 12-13; 
1 Kor 3,16-23; 
Mt 5,38-48 

Br 200. 20. 2. 2011. 

Nedjeljna misao 

7. nedjelja kroz godinu 

Ne gaji srdžbe 
prema 

sinovima 
svoga naroda !   


