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Nedjeljna misao 

Svijest o grijehu, o grešnosti suvremeni 
svijet sve više niječe, potiskuje. Pretva-
ra se da grijeh ne postoji. Ali čovjek ima 
ugrađen mehanizam prepoznavanja i 
razlikovanja dobra i zla, grijeha i prave-
dnosti, odgovornosti i krivnje. Današnja 
Služba riječi, s temeljnim porukama 
"Brišem tvoje grijehe" i "Opraštaju ti se 
grijesi", podsjeća nas da je grijeh stvar-
nost, da je prisutan i da ga netko mora, 
prije ili kasnije, oprostiti ili ne oprostiti. 
Prorok Izaija živi u 6. stoljeću prije Kris-
ta. Govori o vremenu izgnanstva izabra-
nog naroda u Babilonu. Prve pobjede 
perzijskog kralja Kira najavljuju rušenje 
babilonskog carstva i mogućnost pov-
ratka Izraelaca u njihovu domovinu. 
Prorok najavljuje novi izlazak i neće se 
morati više spominjati ono što je bilo. 
Bog ponovno zaboravlja da Ga je Nje-
gov narod "grijesima svojim mučio i 
bezakonjem svojim dosađivao". Oprašta 
sve i stavlja se na čelo povratnika koji 
"neće gladovati ni žeđati, neće ih mučiti 
ni žega ni sunce". Opraštanje grijeha je 
stvaranje nečeg novog, novog svijeta, 

Vlastan je Sin  
Čovječji na 

zemlji otpuštati 
grijehe!   

Iz 43,18-19. 21-22. 24b-25; 
Ps 41,2-3. 4-5. 13-14; 
2 Kor 1,18-22; 
Mk 2,1-12 

Izlječivije je biti bolestan vjernik nego zdrav nevjernik. 

7. nedjelja kroz godinu 



Tjedni kalendar 

novog Božjeg naroda. 
Pavao ima težak zadatak propovijedanja 
u velikoj zajednici, u metropoli. Korinća-
ni ga optužuju da nije dosljedan. Pavao 
se brani da nasljeđuje Krista koji je "Da" 
u svemu, pa se i on tako ponaša. Poziva 
se na trojedini obrazac koji osigurava 
taj "DA": Ocu pridaje pomazanje i pe-
čat, Sin učvršćuje u vjeri, a Duh Sveti 
zalog je slave. 
Koliko je čovjek ustrajan u grijehu, toli-
ko je i Bog u praštanju. Od nas traži 
svijest da smo učinili nešto loše, iskreno 
kajanje i namjeru da više ne griješimo. 
Izlječenje tijela uzetog vanjski je i vidljiv 
znak opraštanja grijeha. Vjerojatno je 
uzetog, nepokretnog više mučila njego-
va bolest, stanje tijela, nego njegovi 
grijesi. 
Što je počelo prije dvije tisuće godina u 
Kafarnaumu traje i danas. Dio smo suv-
remenog svijeta koji nam nameće "Ne", 
koji nas tjera u relativizam, ateizam, 
materijalizam. Bog ne zaboravlja da je 
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obećao oprostiti, a vjernik pomognut 
milošću sakramenata pomirenja može 
biti "Da" u svemu.                           TB 

Biblijsko - molitveni susret: 
  četvrtkom u 19:00 

 

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

Ministrantski susreti: 
  petak: 19:00 

 

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

 

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

 

Četvrtak, 18:30 
Klanjanje za duhovna zvanja 

Petak, 17:30 
Križni put 

Nedjelja 18:00 
Kardinal s mladima 

Misije u gradovima - Katedrala 

Križni put 
• petkom u 18 sati. 

Sjeti se, čovječe, da si prah... 
Čista srijeda - Pepelnica 

Sv. misa u 18:30 


