
Mudr 6,12-16; 
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1 Sol 4,13-18; 
Mt 25,1-13 

Br 237. 6. 11. 2011. 

Nije dovoljno s Bogom samo započeti, valja s Njim i nastaviti . 

32. nedjelja kroz godinu 

Nedjeljna misao 

Mi smo Crkva u hodu, koja čeka ponovni 
dolazak Gospodina. Čekati treba mudro, 
strpljivo i budno, a hodati u svjetlu naše 
svijeće zapaljene na krštenju. Naša svje-
tiljka s krštenja mora se puniti uljem dob-
rih djela, molitve, brige za bližnjeg i bes-
krajnog poštivanja našeg Stvoritelja. Kada 
ponovno dođe svjetiljka mora biti sprem-
na i puna ulja, jer je nećemo stići dopuni-
ti. Svjetiljka puna ulja predstavlja našu 
iskrenost, predanost i ozbiljnost, predstav-
lja mudrost koja jamči susret sa Zaručni-
kom. 
Starozavjetni prorok upozorava da mud-
rost treba stalno tražiti. Nije mudrost ne-
pošteno zaraditi, prevariti, nego je mud-
rost nadići pohlepu i sebičnost. Tek smo 
tada sposobni tražiti. To je dar od Boga za 
koji se treba pomučiti, a kada se nađe 
brižno čuvati. 
Temelj i smisao naše vjere je uskrsnuće. 
Živjeti s tom spoznajom možemo pobijedi-
ti ovozemaljsko i prolazno. Pavao zajednici 
u Solunu naglašava: "Isus umrije i uskrs-
nu", a to je temelj i našeg uskrsnuća. 
Gospodin sigurno dolazi, možda se nama 
čini da kasni, ali naše iščekivanje mora biti 
mudro, strpljivo i s radošću. 

Bdijte jer ne 
znate dana 
ni časa! 



Tjedni kalendar 

Krist nas upozorava da će ponovno doći i 
pojašnjava svoj dolazak prispodobom o 
deset djevica, koje čekaju zaručnika. Poziv 
je to na budnost, jer je bdijenje simbol 
spremnosti, razboritosti i pozitivne nape-
tosti. Noć je kušnja, jer se može zaspati, a 
to je znak duhovne nezrelosti, neshvaća-
nja i neozbiljnosti. Naša svjetiljka može 
biti najveća i najljepša, a što nam to znači 
ako nema struje, ako nema baterija, ako 
nema ulja. Kašnjenje Zaručnika, koje se 
čini namjerno, dodatna je kušnja. Može 
nam se učiniti da neće doći ili da će doći 
kasnije, pa još imamo vremena kupiti 
svjetiljku i nabaviti ulje. Suvremeni, bez-
božni svijet otišao je mnogo dalje. Uopće 
se ne misli na nekakve svjetiljke, koje bi 
još trebale biti pune nekog ulja. Zabluda 
je to i ludost, koja završi pred zatvorenim 
vratima sa strašnom porukom iznut-
ra:"Zaista, kažem vam, ne poznajem vas"!  

TB 
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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 

 

Susret Susret Susret Susret 
hrvatske hrvatske hrvatske hrvatske 
katoličke katoličke katoličke katoličke 
mlade i u mlade i u mlade i u mlade i u 

Sisku 2012.Sisku 2012.Sisku 2012.Sisku 2012.    


