
Podjela na naše, vaše, njihove prisutna je 
kroz cijelu povijest. To je uzrok svih  su-
koba i netrpeljivosti. Hrvati su brojčano 
mali narod, ali podjele na ove i one vrlo su 
izražene. Posljedica je to prošlih vremena 
kada su nas sustavno svadili i pokušali 
razjediniti, jer tako se lakše vlada. Današ-
nja liturgija uči nas da Bog prihvaća sve 
ljude. Spasenje nudi svima. Ne postoje 
manje ili više Božji, nego samo oni koji 
Boga prihvaćaju i oni koji Boga ne prihva-
ćaju, a i oni  mišljenje mogu promijeniti. 
Molitva kralja Salamona daje smisao veli-
kom kamenom zdanju, Hramu i postavlja 
temelje buduće sveopće, univerzalne i 
apostolske Crkve. Bog će poslati na svijet 
svoga Sina, koji će po svojoj muci spasiti 
cijelo čovječanstvo, bez razlike na rasu, 
boju, kulturu ili stalež. Tadašnji Hram, kao 
i svi budući hramovi i crkve postaju mjes-
to sastanka Boga i čovjeka s jedinim ci-
ljem omogućiti spas svakom čovjeku. 
Pavao naglašava istinito, beskompromisno 
tumačenje i naviještanje Božje riječi. Te-
meljne vjerske istine treba bez ugađanja i 
ulizivanja iznijeti, jer ne radi se o prediz-
bornom vremenu. Jedan je Spasitelj, jed-
na je vjera, samo je jedno Evanđelje, jedi-
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Avanturisti svetosti srame se biti samo turisti kršćanstva.  

Nedjeljna misao 

9. nedjelja kroz godinu 

Ni u Izraelu 
tolike vjere 
ne nađoh!  



Proslava sv. Antuna 
u Otoku 

18:00 Pobožnost pred 
kapelicom 

18:30 Sv. misa u crkvi 

Zaručnički tečaj u 
Sloboštini 

od  10. do 14. lipnja  
 u 19:30 sati 

Blagdan Srca Isusova 
petak 7. 6. 2013. 

 
Sv.  misa u  18:30 

ni istiniti temelj našeg spasenja. Dva puta 
vrlo oštro osuđuje one koji se usuđuju 
krivo tumačiti vjeru, koji se pozivaju na 
neko drugo evanđelje. 
Da li smo dostojni primiti Krista pod krov 
svoj? Skloni smo sebično i neobjektivno 
ocjenjivati svoju vjeru, a još više griješimo 
ocjenjujuće tuđu vjeru. Rimski satnik, 
tuđinac, poganin pokazuje izrazito pošti-
vanje i vjeru u Krista. Smatra se nedostoj-
nim Isusovog posjeta, a zbog brige za 
svoga slugu iskreno traži pomoć. Molitva 
nevjernika je od srca, iskrena, zato je 
uslišana i primjer je univerzalnosti spase-
nja. 
Rimski vojnik primjer je kako moliti i kako 
se ponašati. Brinuo je za život i zdravlje 
svoga sluge. Roditelji brinete li za svoju 
djecu? Djeco brinete li za svoje stare rodi-
telje? Poslodavci brinete li za radnike? 
Možda i ne morate brinuti za njihovo 
zdravlje, ali plaću za pošteno odrađeni rad 

morate im isplatiti! 
Budemo li se svi odgovorno, iskreno i poš-
teno ponašali Krist će sigurno doći pod 
naš krov, a tada će i naše iskrene i poniz-
ne molitve biti ispunjene i uslišane 
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Tjedni kalendar 

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

Klanjanje  
četvrtak , 18 sati 

 

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

 

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