
Jr 31,7-9; 
Ps 126,1-2a. 2b-3. 4-5. 6; 
Heb 5,1-6; 
Mk 10,46-52 

Br 279. 28. 10. 2012. 

Nismo kao kršćani pozvani nasljedovati svoju pamet nego Kristovu mudrost. 

30. nedjelja kroz godinu 

Nedjeljna misao 

Biti slijep, ne vidjeti, veliki je nedostatak, 
ali još je veći nedostatak sljepilo duše. 
Ravnodušnost, nezainteresiranost, samo-
dostatnost posljedice su sljepila duše, koje 
vode prema depresiji i općem nezadovolj-
stvu. Kada imaš "zatvorene oči", kada ne 
vidiš stvari, pojave i događanja oko sebe, 
znači da ne razumiješ ili ne želiš razumjeti 
znakove vremena. Biti slijep i progledati 
velika je radost. Radost je temeljna poru-
ka današnjih biblijskih čitanja. Vesele se 
spašeni iz ropstva, kao i oni ozdravljeni. 
Trebali bi se radovati i svi oni koji su pota-
knuti Božjom riječi izašli iz tame i ropstva 
svoje sebičnosti i samodostatnosti. 
Prvo čitanje je iz "Knjige utjehe" proroka 
Jeremije. To je vrijeme obnove izabranog 
naroda, vrijeme izbavljenja iz babilonskog 
ropstva, vrijeme proroka Jošije, kojeg Bog 
podiže iz naroda da provede Njegov na-
um. Spasenje dolazi kada se činilo da je 
sve propalo i da će izraelski narod u rop-
stvu nestati. Nakon pretrpljene kazne Bog 
pruža utjehu i spašava "ostatak" (reliquiae 
reliquiarum) svoga naroda. Nisu ostali 
utjecajni, oni na položajima ili bogati, ne-
go "slijepi i hromi, trudnice i rodilje". Bog 
ih vodi kroz pustinju koja će procvasti, po 

" Što hoćeš da 
ti učinim?"   

" Učitelju moj, 
da 

progledam."  



Tjedni kalendar 

putovima koje je poravnao, jer je On Otac 
njihov, a Izrael je Njegov "prvijenac". Pro-
gledali su, shvatili svoju grešku, prihvatili i 
mukotrpno odradili kaznu u ropstvu. Ra-
dosni i s pjesmom vraćaju se u domovinu, 
a Bog ih poziva: "Kličite od radosti!" 
Poslanica Hebrejima ističe Isusovu Veliko-
svećeničku ulogu. "Od ljudi uzet za ljude", 
prihvaća težak i odgovoran svećenički 
poziv. Postaje primjer svim svećenicima, 
naročito svećenicima našeg vremena, koji 
žive i rade u vrlo teškim uvjetima materi-
jalizma, relativizma i agresivnog ateizma. 
Zato ih posebno cijenimo, poštujemo i 
spominjemo u našim molitvama, poglavito 
u godini vjere, koja je u tijeku. 
Slijepi prosjak Bartimej uporno je dozivao 
Isusa, ustrajao je i nakon pokušaja da ga 
ušutkaju. Postigao je cilj, ustao je, odbaci-
o ogrtač  i došao do Isusa. Mnogo je sim-
bolike u njegovom postupanju. "Sine Da-
vidov, smiluj mi se"-poziv za pomoć, "Dići 
se"-kao uskrsnuti, odbaciti ogrtač-kao 
odreći se starog čovjeka i zamoli-
ti:"Učitelju moj, daj da progledam!" Tako 
je našao put do spasenja, jer je gledajući, 
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što znači shvatiti i prihvatiti, slijedio Krista. 
Ropstvo i "sljepilo", koje spominju biblij-
ska čitanja, nažalost, nisu prestala. Suvre-
meni svijet je unatoč modernoj tehnologiji 
i svim drugim dostignućima sve više u 
ropstvu i sljepilu svoje sebičnosti. Najveći 
je problem što sljepilo ne primjećuje, ili ga 
više i ne može primijetiti. Tako dovodi u 
pitanje Božju pomoć i izlazak iz ropstva. 
Naš narod u tome ne zaostaje, čak bi se 
moglo reći da se trudi dosegnuti 
"napredni" svijet. Biti mali i neznatan, biti 
prosjak i to još slijep, ne znači da nema 
rješenja ni izlaska iz teške situacije. Ali 
treba ustrajati u svojoj vjeri, ne dozvoliti 
da nas se ušutka, ne oboljeti od suvreme-
nog sljepila duše, pa se s puno pouzdanja 
može očekivati Božji poziv:"Kličite od ra-
dosti!"                                               TB 

 MoViNG 
Mladi o vjeri i nadi govore 

utorkom u 20:15 sati 

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, 1. studenog 
 Svi sveti:  

sv. mise u 9 i 18:30 sati 
—————————————- 

Petak, 2. studenog 
Spomen svih vjernih pokojnika  

(Dušni dan) 
sv. misa u 18:30 sati 


