
Mudr 7,7-11; 
Ps 90,12-13. 14-15. 16-17; 
Heb 4,12-13; 
Mk 10,17-30 

Br 277. 14. 10. 2012. 

Mudrost je trajno nastojanje da se bude izvan posjeda gluposti. 

28. nedjelja kroz godinu 

Nedjeljna misao 

Spoznati što je trajna vrijednost nije 
lako. Okruženi smo lažnim blještavilom, 
koje s vremenom postaje interesantno. 
Novine, TV serije nameću lažne vrijed-
nosti i prikazuju ih kao mjerilo uspješ-
nosti, kao cilj kome treba težiti. Zato 
odricanje od bogatstva, koje Isus traži, 
postaje još zahtjevnije. Biblijska čitanja 
pomažu i potiču odluku za prave i traj-
ne vrijednosti, koliko god se one, po 
mjerilima suvremenog svijeta, činile 
nepotrebne ili čak nerazumne. 
Bogatstvo je ovozemna vrijednost, pro-
lazna je. Mudrost ima „sjaj bez prestan-
ka“, vječna je i neprolazna. Starozavjet-
ni prorok govori o Božjoj mudrosti, koju 
i mi baštinimo ako smo spremni vred-
novati trajne vrijednosti, ako se pomoli-
mo za "razbor i duh mudrosti". 
Božja mudrost dostupna je ljudima kroz 
Božju riječ, koja je „živa i djelotvorna, 
oštrija od svakog dvosjeklog mača, 
prodire dotle da dijeli dušu i duh, pro-
suđuje sklonosti i namisli srca.“ Tko 
prihvati Božju riječ, mora se potruditi 
da je razumije, a ako to uspije ne može 
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Tjedni kalendar 

ostati ravnodušan i nezainteresiran, 
nego će zauzeto svojim životom potvr-
diti opredijeljenost prema Mudrosti i 
riječi Božjoj. 
Što učiniti da baštinimo život vječni? 
Nije dovoljno poštivati pravila i zapovi-
jedi. Potrebno je prihvatiti Božju riječ, 
prihvatiti Mudrost i nadvladati sebič-
nost. Isus nam to objašnjava slikom 
bogatog mladića, koji ipak ne može 
dokraja prihvatiti zahtjevnu i principijel-
nu Isusovu nauku. Nema dovoljno sna-
ge odreći se svega onoga što ga sputa-
va i ne dopušta mu doći do slobode, 
koja daje osjećaj sigurnosti i spokoja. 
Ta je sloboda utemeljena na potpunoj 
predanosti i povjerenju  našem Stvori-
telju. Do nje nećemo doći dugotrajnim 
studiranjem, magisterijem ili doktora-
tom, nego čistim i otvorenim srcem, 
koje ponizno i nesebično prihvaća Božju 
riječ i Duh mudrosti. Zato Božju riječ 
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treba čitati, u nju vjerovati, a poglavito 
je živjeti.  

TB 

Ministrantski susreti: 
  petak: 19:00 

 

Priprema roditelja za krštenje 
djece 
 petak, 2. 12. u  19:00 

 

Biblijsko - molitveni susret: 
  četvrtkom u 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: petak, 19:00 

 

Listopadske pobožnisti 
 

Molitva sv. krunice 
od utorka do subote 

u 18 sati 

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


