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Nedjeljna misao
Možda je u ovom svijetu samodostatnosti i
sebeljublja neshvatljivo, ali čovjek mora
polagati račune pred Bogom za darove i
vrijednosti koje je dobio. Današnja liturgijska čitanja ispit su naše savjesti kako se
služimo darovima koje smo primili. Bog
nam je podijelio darove na način koji drži
primjernim - prema našim sposobnostima.
Zadužio nas je da se njima služimo i upravljamo brižno i savjesno, da pomoću
njih stvaramo nove vrijednosti. Našu odgovornost i spremnost služiti se darovima,
sigurno će i strogo ocijeniti i to u vrijeme
kada odluči ponovno doći.
Starozavjetni tekst iz knjige Mudrih izreka
pohvala je idealnoj ženi, supruzi i majci.
Kao idol zauzetosti i razboritosti predstavlja ženu, koja u ono doba nama značajan
društveni status. Uzorna žena je radišna,
čuva se ogovaranja, pomaže siromasima,
bogobojazna je. Takva je žena neprocjenjivi dar za narod i obitelj, zaslužuje pohvalu "na Vratima grada" i na vratima vječnosti.
Pavao upozorava zajednicu u Solunu da
Gospodin dolazi kao kradljivac - dolazi
neočekivano. Iznenaditi će nevjernike "sinove tame", koji ne smatraju važnim
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bio vjeran,
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Gorile se mjere po snazi. Ljudi se mjere po sličnosti Bogu.

pripremiti se ponovnom dolasku Sina Božjeg. Vjernici - "Sinovi svjetla", koji nastoje
živjeti životom dostojnim Boga i čovjeka,
neće se iznenaditi. Dan Gospodnji je dan
svjetla i tame, a mi sami i slobodno odlučujemo koji ćemo dio Dana odabrati.
Kristova prispodoba na prvi pogled zbunjuje. Čini se da podupire logiku kapitalističkog ponašanja, hvali sposobnost
"okretanja" novca. Ne smijemo staviti u
prvi plan uspješnost u poslu - novčanu
nagradu ili neuspjeh - bankrot, kao kaznu
neuspješnosti. Prava je poruka prihvatiti
dar vjere, milosti i spasenja i uz pomoć tih
darova djelatno se uključiti u Božji spasiteljski naum. Gospodar i u ovoj prispodobi
dolazi nenadano, nenajavljen i traži obračun. Hvali i nagrađuje vjerne i poduzetne
sluge, koji su njegovo bogatstvo, njegove
darove višestruko umnožili, koji su prihvatili rizik mogućeg neuspjeha i kaznu stro-
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gog gospodara. Kažnjava nepoduzetnog
slugu, koji se aktivno ne uključuje u povećanje gospodareva imetka, izbjegava bilo
kakav rizik, pa čak ni najjednostavniji način polaganjem novca kod novčara, lihvara (danas je to banka). Ova prispodoba
aktualna je i danas. Poručuje nam kako se
služiti darovima koje smo i mi primili prema "svojim sposobnostima". Te sposobnosti i te kako koristimo baveći se računima, kreditima, kamatama, jamcima. Čini
se da u duhovnom dijelu nismo toliko aktivni. Čak i duhovnog Jamca, kojeg nam je
Bog besplatno poslao, zanemarujemo i
odbacujemo. Nije zato važno kakve smo i
koliko darova primili, nego kako se prema
njima odnosimo, kako ih upotrebljavamo.
Tko sakrije talent "sluga je zli i lijeni", a
tko ga nesebično podijeli sa drugima ulazi
u radost Gospodara, zaslužuje pohvalu
"na Vratima grada" i na pragu je vrata
vječnosti.
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Kateheza za roditelje
prvopričesnika:
 ponedjeljak u 19:00
Kateheza za roditelje
krizmanika:
 utorak u 19:00
Susreti mladih
 četvrtkom u 20:00

Vjeronauk:
 Prvopričesnici: petak 15:00
 Krizmanici:
petak 16:00
 Ostala djeca: subota 10:00
Pjevački zbor:
 srijedom u 19:00

Izdaje župa sv. Šimuna i Jude Tadeja Zagreb-Markuševec
Markuševečka cesta 203, tel: 4574374;
e-mail: zupa.markusevec@gmail.com
žiro račun: HR3923600001102373046
http://www.zupa-markusevec.net/

