
zaniječe porez kriv je pred carem, a ako 
podrži porez biti će kriv pred narodom. Isu-
sov odgovor:"Carevo caru, Bogu Božje" mu-
dro objašnjava da se ne radi o podijeli izme-
đu Boga i cara, nego o različitim vidovima 
na kojima se odvija ljudski život. Isus tako 
ne niječe cara i njegove propise, ali naglaša-
va Boga i Njegova pravila. Dijeli Boga i cara, 
religiju i politiku, Crkvu i državu. Od tada je 
prošlo dvije tisuće godina, a ništa se nije 
promijenilo. I danas se Crkvu stavlja u poli-
tički kontekst kada nekome ne odgovara 
njeno djelovanje. Crkva je, radi svoga posla-
nja, dužna i mora podići glas kada vlast 
ponižava, osporava i razara dostojanstvo 
čovjeka i cijelog naroda, iako se izlaže neob-
jektivnoj i tendencioznoj ocjeni da se bavi 
politikom. Bezobrazni i bahati političari, 
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Biblijsko - molitveni susret: 
              četvrtkom u 19:00 

 

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

• 6. 10 u 18. sati 
• 3. 11 u 18. sati 

• 1. 12 u 18. sati 
• 9. 2 u 18. sati 

Klanjanje   

Ministrantski susreti: 
                      petak: 19:00 

 

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

 

Priprema roditelja za krštenje 
djece 
         petak, 7. 10. u  19:00 

 

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

 

predsjednici, u sprezi i istim takvim novinari-
ma, pokušavaju ušutkati Crkvu, biskupe i 
svećenike, zatvoriti ih u sakristije, obezvrije-
diti njihov utjecaj u narodu. Djelomično u 
tome i uspijevaju. Ali svaki vjernik, kao i 
kršćanska zajednica mora svjedočiti iskreno 
domoljublje i bogoljublje, djelotvornu vjeru, 
zauzetu ljubav i postojanu nadu, carevo dati 
caru, ali još više i gorljivije davati Bogu Bož-
je. 

TB 
Iz 45,1. 4-6; 
Ps 96,1.3. 4-5. 7-8. 9-10; 
1 Sol 1,1-5b; 
Mt 22,15-21 

Br 234. 16. 10. 2011. 

29. nedjelja kroz godinu 

Nedjeljna misao 

Biti kršćanin, vjernik u suvremenom svijetu znači 
sudjelovati u svim područjima društvenog i politič-
kog života. Zauzeto raditi zastupajući temeljne 
vjerske odrednice – ljubav, mir, dobro.  Vjerujemo 
da Bog upravlja svijetom, da je gospodar povijesti. 
Vladari dobri ili loši, vjernici ili nevjernici sredstvo 
su u Božjim rukama. 
Veliko babilonsko carstvo propada pred navalom 
perzijskog kralja Kira. Bog pomaže poganskom 
kralju i oslobađa svoj narod iz zatočeništva. Bog 
ga je učinio svojim suradnikom, "primio ga za des-
nicu", naoružao ga i pomogao u pobjedi, iako ga 
on ne poznaje. Ali starozavjetni prorok naglašava 
Božje riječi: "Ja sam Gospodin i nema drugoga, 
osim mene Boga nema". 
Današnja poslanica najstariji je novozavjetni spis, 
pisan 51. godine iz Korinta. Govori kako zajednica 
mora odgovoriti i ljudskom i Božjem pozivu. Vjera, 
ljubav i nada svjedoče o njihovoj ljudskoj zauze-
tosti, a Božji se utjecaj očituje "u snazi Duha Sve-
toga" 
Današnje Evanđelje dokaz je da kada se i ne želiš 
baviti politikom, a na bilo koji način javno djeluješ, 
ne možeš izbjeći utjecaj politike. Podlo i licemjerno 
pitanje Isusu namjera je Njegove političke kom-
promitacije. Pitanje poreza u Kristovo doba, vrlo je 
nezgodno. Buna protiv rimskog cara u krvi je ugu-
šena, a od Isusa se očekuje politički odgovor. Ako 

Podajte   
caru 

carevo,  
a Bogu 
Božje! 

Iluzorno zamišljati Crkvu “svetaca” umjesto “svete Crkve”. 


