
20. NEDJELJA KROZ GODINU 

 

Slušajući odlomak Lukinog današnjeg evanđelja u kojem Isus poziva na razdijeljenje poradi 

vjere, možemo dobiti krivi dojam da Isus poziva na mržnju, netrpeljivost između članova 

obitelji. No Isus je, međutim, za svetu podjelu, to jest za jasnoću uvjerenja i vrijednosti. Stoga 

Isusove riječi za nas znače da smo pozvani i sami donositi među ljude oganj ljubavi i vjere, što 

razaznajemo iz njegovih riječi kad govori da mu se krstom krstiti, jer je riječ o krstu muke i 

smrti za spas čovjeka i čovječanstva. To je oganj ljubavi kojim branimo i naviještamo 

vrijednosti, ali ne protiv nekoga, nego u ime dobra svih u društvu. U ime toga smo pozvani 

promicati istinska prava čovjeka i naviještati ih kao pravu radosnu vijest koja može biti temelj 

suživota, a ne progoniti neistomišljenike. Pozvani smo voditi vjerodostojni dijalog u društvu, 

no onaj koji se ne temelji na kompromisu i zbrci vrijednosti, nego na neupitnom dobru i 

principima koji vrijede za sve ljude. Stajući u obranu univerzalnog i općeg dobra, trebamo biti 

spremni i na podjele koje onda očituju što tko nosi u srcu, premda nam nije cilj dijeliti i cjepkati 

društvo, nego ukazivati na to kako je život i suživot moguć samo na neupitnim vrijednostima 

koje vrijede za sve ljude jednako. Upravo tako se onda očituje da kao Isusovi učenici nismo za 

bezličan život koji bi nam društvo počesto htjelo nametnuti. Naš život ne može biti lišen 

vrijednosti i uvjerenja koja od Boga dolaze, a mogu se prepoznati kao autentično ljudska, te 

stoga nismo niti za poistovjećivanje i izjednačavanje svih stavova, jer ne donose svi stavovi isti 

rezultat čovjeku, niti je plod svih ljudskih čina dobro. A u trenutku kad bismo spoznali da 

pojedini stav ili ideja nekome čine štetu, pozvani smo ukazati na posljedice i promicati dobro, 

pa i onda kad trebamo biti znak protivljenja u društvu. Zato molimo da nas zahvati sveti Kristov 

nemir i oganj kojim ćemo se dati za dobro svakoga čovjeka i cijeloga društva, a napose za one 

koji su slijepi za Kristovo svjetlo, da što prije i sami otkriju Kristov oganj i da mu se prepuste 

za sreću i spasenje ljudi oko nas, a osobito članova naših obitelji. 

 

 

  



ŽUPNE OBAVIJESTI 

Ponedjeljak – 15.VIII. 9 h - Marijan Bubalo god. i + iz obit. Bubalo i Lončarek 

11 h – PROŠTENJE U MOČILAMA 

Utorak - 16.VIII. 19 h - Stanko Španiček god. i + iz obit. Jančić, Igrić i Nemec 

Srijeda - 17.VIII. 19 h - Ljubomir i Jelena Rađenović i + iz obit. Rađenović i 

Baran 

Četvrtak - 18.VIII. 19 h - Tomo i Marija Zagorščak, Stjepan Hudić i + iz obit. 

Zagorščak, Sitar i Hudić 

Petak - 19.VIII. 19 h - Luka Benić god. 

Subota - 20.VIII. 19 h - NEDJELJNA SVETA MISA 

1) Marijana Đinđić god. 2) Josip Križević god. 3) Frano

Reberšak 4) na čast Krvi Kristovoj na nakanu za ozdravljenja, za

umiruće i za duše u čistilištu 5) na čast Duhu Svetom i Srcu

Isusovom i Marijinom za duše u čistilištu i na jednu nakanu, za

ozdravljenje i obraćenje djece 6) za duhovno i tjelesno zdravlje

jedne mlade osobe 7) časna sestra Consolata 8) za sretnu i

uspješnu operaciju sina

Nedjelja - 21.VIII. 9 h - Bojan Manojlović god. 

11 h - Matija Mikor god. 

19 h - župna 


