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28. nedjelja kroz godinu
Mudr 7,7.11;
Ps 90,12-17;
Heb 4,12-13;
Mk 10,17-30

Nedjeljna misao
Koliko danas vrijedi mudro srce, razboritost, mudrost? Primjenjuje se pravilo ponude i potražnje. Potražnje baš i nema, pa
je i ponuda slaba. Mnogo je veća potražnja za sedmicom na lotu, skupim automobilima, političkim položajima, poznanstvima s poznatim i moćnim. Loše je što je i
tu ponuda mala, a još lošije što smo zbog
toga nezadovoljni, a najlošije je da tako
zaboravljamo potražiti nešto vrijedno i
trajno. Spoznati što je trajna vrijednost
nije lako. Okruženi smo lažnim blještavilom, koje s vremenom postaje interesantno. Novine, TV serije nameću lažne vrijednosti i prikazuju ih kao mjerilo uspješnosti, kao cilj. Zato odricanje od bogatstva, koje Isus traži, postaje još zahtjevnije. Biblijska čitanja pomažu i potiču odluku
za traženje pravih i trajnih vrijednosti,
koliko god se one, po mjerilima suvremenog svijeta, činile nepotrebne ili čak nerazumne.
Bogatstvo je ovozemna vrijednost, prolazna je. Mudrost ima „sjaj bez prestanka“,
vječna je i neprolazna. Starozavjetni prorok govori o Božjoj mudrosti, koju i mi
baštinimo ako smo spremni vrednovati
trajne vrijednosti, ako se pomolimo za
"razbor i duh mudrosti".

Što imaš,
prodaj i
idi za
mnom!

Ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s mudrošću.

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, prosuđuje
sklonosti i namisli srca.“ Tko prihvati Božju
riječ, mora se potruditi da je razumije, a
ako to uspije ne može ostati ravnodušan i
nezainteresiran, nego će zauzeto svojim
životom potvrditi opredijeljenost prema
Mudrosti i riječi Božjoj.
Što učiniti da baštinimo život vječni? Nije
dovoljno poštivati pravila i zapovijedi.
Potrebno je prihvatiti Božju riječ, prihvatiti
Mudrost i nadvladati sebičnost. Isus nam
to objašnjava slikom bogatog mladića, koji
ipak ne može dokraja prihvatiti zahtjevnu i
načelnu Isusovu nauku. Nema dovoljno
snage odreći se svega onoga što ga sputava i ne dopušta mu doći do slobode,

Tjedni kalendar

koja daje osjećaj sigurnosti i spokoja. Ta
je sloboda utemeljena na potpunoj predanosti i povjerenju našem Stvoritelju. Do
nje nećemo doći dugotrajnim studiranjem,
magisterijem ili doktoratom, nego čistim i
otvorenim srcem, koje ponizno i nesebično prihvaća Božju riječ i Duh mudrosti.
Zato Božju riječ treba čitati, u nju vjerovati, a poglavito je živjeti. Bogatstvo ne mora biti zapreka na putu do Boga. Ima bogatih siromaha, kao i siromašnih bogataša. Ali bez suradnje s Bogom nema mudrosti, nema trajnih vrijednosti.
Bogoljublje, pa onda domoljublje i čovjekoljublje zasigurno spadaju u te trajne
vrijednosti. Nije zato čudno da nam se, u
ovo predizborno vrijeme, progonitelji Božjeg i narodnog pokušavaju prikazati u
drugom svjetlu. Izgleda da su zaboravili
priču o vuku i sedam kozlića, a iskrivljenu
priču nam priča taj isti vuk sa sedam ili
više sekretara SKOJ-a. Zato, još jedanput,
molimo Boga za mudrost i to poglavito u
ovo izborno vrijeme.
TB

Od ponedjeljka do četvrtaka
svete mise u 19 sati
Listopadske pobožnosti
 Molitva sv. krunice
 Litanije
od ponedjeljka do četvrtka
u 18:30 sati
petak i subota u 18 sati
Župno pastoralno vijeće
petak, 16. listopada u 19 sati
Susret s roditeljima krizmanika
 ponedjeljak, 19. 10. 2015. u 20 sati
Susret s roditeljima prvopričesnika
 ponedjeljak, 19. 10. 2015. u 19 sati
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