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Živjeti ne znači ići kraju nego ići k Raju. 

Nedjelja Krista Kralja 

Nedjeljna misao 

Današnja čitanja, kojima se završava liturgijske godina, 
nikako nas ne smiju ostaviti ravnodušnim i nezaintere-
siranim. Današnje kraljeve, vladare, predsjednike, pre-
mijere ne smijemo i ne možemo uspoređivati s Kristom 
kao kraljem. Samo onaj tko iskreno služi istinski i vla-
da, pa je svaka usporedba neprimjerena. Ima li onda 
smisla Krista nazivati kraljem? Itekako! Njegova vlada-
vina očituje se kroz temeljne odrednice- apsolutnu Bož-
ju onostranost, nepovezanost s ničim ovozemnim; -
prisutnost u dijelu stvaranja i u djelu spasenja; -
svemirom i cjelokupnom poviješću ne upravlja nesigur-
na sudbina, nesavršen čovjek, nego svemogući i savr-
šeni  Bog. Suvremeni svijet temeljen na materijalizmu, 
liberalizmu i relativizmu ne prihvaća današnju svetkovi-
nu, ne priznaje Bogu ulogu kralja i vladavinu u svijetu. 
Ne priznaje se ni uloga Suca povijesti, svemira i svakog 
od nas. Vjernicima današnja svetkovina pomaže obno-
viti svoju vjeru u Božju vladavinu u svijetu i upozoriti 
na Posljednji sud, koji sigurno dolazi i  za koji treba biti 
spreman. 
Već starozavjetni prorok opisuje Boga kao pastira-
vođu, onog koji upravlja narodom, kraljem. Za razliku 
od svjetovnih vođa, daje sliku dobrog Pastira, koji s 
ljubavlju i pažnjom skrbi oko svoga stada. Ali dobri 
Pastir, i to baš zato, dijeli svoje ovce, ocjenjuje ih, sudi 
im. Razdvaja, ne samo izabrani narod od neprijatelja, 
pogana, nego razdvaja pravednike od bezbožnika i 
razbojnika unutar svoga naroda. 

Što god 
učiniste 

jednomu od 
ove moje 
najmanje 

braće, meni 
učiniste! '  



Tjedni kalendar 

Pavao opisuje borbu svjetova. Svijet tame 
i zla, izvor smrti i propasti, i novog Ada-
ma, Krista, koji je mukom i žrtvom križa 
već pobijedio. Ali nama još predstoji borba 
do konačne pobjede. Treba koristiti talen-
te i darove koje smo primili, djelatno se 
uključiti u borbu protiv zla, biti sudionici 
pobjede i uništenja svih Vlasti i Sila, dok 
se konačno ne obeskrijepi najveći neprija-
telj-smrt. 
Smisao koji Bog daje povijesti čovječan-
stva jest ljubav. Tko prihvati ljubav kao 
temelj svoga ponašanja i razmišljanja 
prihvatio je i Boga, kojeg možda i ne poz-
naje (kada smo te vidjeli gladna, žedna, u 
tamnici). Tko ne prihvati poziv ljubavi 
osuđuje sam sebe na "vječnu muku", jer 
vidjeli smo gladna, žedna, oboljelog, 
stranca, a nismo pomogli. Krist ih simboli-
čno dijeli na one s desna i one s lijeva. 
Razbojniku razapetom s desna obećava 
raj, zbog njegovog poniznog i skrušenog 
ponašanja, a lijevi propada u svojoj baha-
tosti i bezbožnosti. 
Liturgijska čitanja u nekoliko zadnjih ned-
jelja pripremaju nas na Kristov ponovni 
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dolazak, na konačni sud. Nema unaprijed 
spašenih i ne spašenih prema pripadnosti 
nekom narodu, vjeri ili staležu. Sudac 
svemira i povijesti, svih naroda i svakog 
od nas, Krist Kralj, suditi će po djelima 
ljubavi. Desni tako nisu pogriješili kada su 
izabrali služiti, moliti, činiti dobro, oprašta-
ti. Lijevi, dakle oprez, jer čuđenje neće 
pomoći. Ono što učiniste svome bližnjem, 
a ne temelji se na ljubavi i ono što, isto 
tako, ne učiniste, škodi jako.               TB 

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, 2. 12. u  19:00 

 

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

 


