
prihvatiti. Da li smo se spremni odreći naj-
dražih, svih naravnih veza, čak i život izgubi-
ti i prihvatiti Krista, kako On to traži, u pot-
punosti i bez pridržaja. Nije to tako teško i 
prezahtjevno, ali treba širom otvoriti vrata i 
nesebično ugostiti Duha Svetoga, našeg 
Branitelja, Suputnika i Pomagača. Uz Njego-
vu pomoć, ali i uz naš trud, shvatiti ćemo da 
Isus ne isključuje osjećaj za obitelj i bližnjeg, 
ali traži da se zbog toga ne umanjuje ljubav 
prema Njemu. Primjerom je to i pokazao. 
Bez prigovora ponio je svoj križ i život polo-
žio za naš spas. Zato i može od nas tražiti 
da učinimo, ili bar pokušamo, učiniti isto. 
Nije križ nemoguće nositi, ali teško je. Nije 
svaki užitak nepotreban i neprihvatljiv, ali je 
prolazan. Nisu materijalne vrijednosti nepot-
rebne i štetne, ako ne postanu svrha i cilj, a 
tako i zapreka na putu do Boga. Nije nepot-
rebna karijera, položaj i novac, ali neophod-
na je spoznaja o pravim i neprolaznim vrije-
dnostima, spoznaja da je sve manje vrijedno 
od Krista. Potrudimo se tako razmišljati, pa 
nas nitko neće moći uvjeriti da smo u krizi, 
neće nas moći oneraspoložiti, nećemo se 
osjećati manje vrijedni, a našu gostoljubi-
vost pratiti će "plaća proročka". 

Krasote puno rajsko svjetlo vječito 
Natopilo je sjajem sreće znatni dan, 
Što poglavice apostolske vjenčava 
I grješnicima prolaz k nebu otvara. 
     Nebeski vratar i s njim svijeta učitelj, 
     Ti oci Rima, suci sviju naroda, 
     U vijeću rajskom sjede s lovor vijencima,  
     na križu prvi, mačem drugi pobijedi. 
Čuj milostivo, Petre, blažen pastiru, 
Što molimo te, pa nam grijeha okove 
Odriješi riječju kad ti vlast je predana, 
Da zemlji nebo otvaraš i zatvaraš. 
     Naučitelju Pavle, živjet uči nas, 
     I vuci srca naša u raj sa sobom, 
     Dok vjera gleda svjetlo iza vela svog, 
     A kao sunce samo ljubav kraljuje. 
Nek bude slava vječna s čašću, štovanjem 
I s radosnicom pjesmom Trojstvu Presevetom, 
Što u jedinstvu svakim stvorom upravlja 
Po svem kolikom nizu vječnih vjekova. Amen. 

Tjedni kalendar 

Molitveni kutak 
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Kroz ljeto: 
• Sv. mise nedjeljom  

u 9 i 19:30 sati 
• Većernje sv. mise u tjed-

nu u 19:30 sati 
• Župni ured i Caritas rade 

po dogovoru 

Utorak, 29. lipnja 
Sv. Petar i Pavao 
sv. misa u 19:30 

Petak, 1. srpnja 
Srce Isusovo 

sv. misa u 19:30 
Subota, 2. srpnja 
Srce Marijino 

sv. misa u 19:30 

"Prijatelj svih nije ničiji prijatelj."  (Arthur Schopenhauer)  

2 Kr 4, 8-11. 14-16a 
Ps 89 (88) 
Rim 6, 3-4. 8-11 
Mt 10, 37-42 

Br 218. 26. 6. 2011. 

13. nedjelja kroz godinu 

“ Tko vas prima, 
mene prima;  

a tko prima mene, 
prima onoga koji 
je mene poslao.”  

S pažnjom i veseljem nekoga ugostiti, ugodi-
ti i počastiti i nepoznate, znak je dobrote i 
velikodušnosti. Tako se odnositi prema ljudi-
ma znači prihvatiti temeljnu zapovijed naše 
vjere-ljubiti bližnjeg svoga. Ustrajati u tome 
znači osigurati božju naklonost, širom otvori-
ti vrata i omogućiti prisutnost Boga u našem 
životu. 
Zahvaljujući nesebičnoj gostoljubivosti pre-
ma proroku, koji nije njezine vjere i nije iz 
njezina naroda, žena iz poganske pokrajine, 
ostvaruje veliku želju za majčinstvom. Os-
tvaruje se Isusovo obećanje: "Tko prima 
proroka, jer je prorok, primit će plaću pro-
ročku." 
Preduvjet za prihvaćanje Krista kao bližnjeg 
je krštenje, dar od Boga, koji poništava našu 
krivnju i omogućava "hodati u novosti živo-
ta" i mirno čekati Njegov ponovni dolazak. 
Skloni smo zasluge pripisivati sebi i svojim 
vrlinama, ali treba biti svjestan da bez Božje 
pomoći i sakramentalnog zahvata u naš 
život, sami ne možemo ništa ostvariti. 
Živimo u srcu kršćanske Europe, sve preduv-
jete za zreli kršćanski život posjedujemo, 
kroz povijest smo se aktivno i djelatno uklju-
čili u stvaranje europskih kršćanskih korije-
na, ali da li smo spremni Krista u potpunosti 

Nedjeljna misao 


