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Gdje su dvojica ili trojica sabrana u mije ime, tu sam i ja među njima. 

Majko 
Božja 

Anđeoska  
moli za 

nas 

Nedjeljna misao 

Tko će danas u ovom nesrtpljivom i živčanom svijetu 

nekog mirno i staloženo na nešto upozorizi? Tko može 
dobronamjerno i smireno porazgovarati o nekom proble-
mu? Malo ima onih koji se želi u takvo što upustiti, a 
vjerojatno još manje onih koji bi to poslušali. Bilo bi jako 
lijepo, ali i potrebno da smo sposobni mirno i pristojno 
upozoriti ljude oko sebe, subraću na propuste i pogreške 
koje čine, ali isto tako prihvatiti upozorenja drugih. Sklo-
ni smo sebično misliti samo o sebi, ali za drugog smo 
stvoreni. Jedino suživotom i pomaganjem bližnjem, sebi 
pomažemo i sebe spašavamo. Današnja Služba riječi 
podsjeća nas da smo odgovorni prema bratu/sestri u 
našoj kršćanskoj zajednici. Naše ponašanje prema bliž-
njima treba temeljiti na ljubavi, na ljubavi koja sve praš-
ta, koja sve podnosi i svemu se nada. I ne zaboravimo, 
svi smo na to pozvani, poglavito u okviru naših obitelji i 
Crkve.  
Starozavjetni prorok "stražar" je nad izabranim narodom. 
Ako zanemari svoju dužnost, ako ne odvrati sunarodnja-

ke od zla puta, suodgovoran je za njihovu propast. Mora 
prosvjedovati protiv zla koje se čini, upozoravati narod, 
pozivati ga na obraćenje i poštivanje Božjeg zakona. 
Apostol podsjeća da svojem bližnjemu dugujemo ljubav, 
da se na tome temelji naša odgovornost pred Bogom i 
Crkvom. Ljubav je temelj svih njegovih propisa i savjeta. 
Bez ljubavi moralni kodeks svodi se na bezvrijednu hrpu 
neučinkovitih propisa. Zato poziva ljubiti svoga bližnjega, 
kao sebe samoga. 
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Evanđelje ulogu "stražara" prenosi na obitelj 

i kršćansku zajednicu, na Crkvu. Nema krize 
kada u obiteljima vlada zajedništvo i poštiva-
nje, kada se brak temelji na ljubavi. Uz to 
dvoje sabrano u ime Božje sigurno je i Bog, 
a sa svakim novim djetetom sve je prisutniji. 
Tako neće biti preljube, zlostavljanja, tuč-
njave i zanemarivanja. Obitelj je zasigurno 
temelj svakog društva, mjesto odgoja, rasta 
i stasanja mladih ljudi. Osjećaji sigurnosti, 
nesebične pomoći, iskrene i neproračunate 
ljubavi temelji su i preduvjeti zdravog i od-
govornog odgoja, koji stvara zrele, odgovor-
ne mlade ljude. Da se sve to može dogoditi 
potrebni su roditelji koji su dorasli živjeti 
odgovorno roditeljstvo. Bez odgovornih i 
zauzetih roditelja nema ni kvalitetnih katolič-
kih obitelji. Poglavito treba primjerom utje-
cati na djecu. Ako se roditelji ne svađaju, 

ako sa svojom djecom odlaze na nedjeljne 
Svete mise, ako se redovito primaju sakra-

Tjedni kalendar 

menti, ako se u kući zajednički moli, ako se 

redovito moli prije jela, ako se najmlađi s 
molitvom spremaju na spavanje ne treba 
veleučenih razgovora i teoretiziranja kako 
obitelj mora živjeti. Tako će se odgojiti mladi 
ljudi koji razumiju, koji imaju izgrađen stav i 
svjetonazor i koji se naće dati izmanipulirati i 
zaglupiti od „naših“ novinara i televizijskih 
urednika. 
Briga Crkve za sve svoje članove treba se 
temeljiti na praštanju. Lakše je nekoga osu-
diti, istjerati ga iz zajednice, a poslije ga i 
žaliti, nego se potruditi i pomoći bližnjem, 
oprostiti. Zaboravljamo da će Bog otpustiti 
naše dugove, kao što mi otpuštamo dužnici-
ma našim. To mora biti vidljiv znak, to mora 
biti način na koji razmišljamo, način na koji 
se ponašamo. Kao i u svemu primjer je Krist 
koji oprašta i svojim mučiteljima i ubojica-

ma, a tako se ponašaju i svi kršćanski muče-
nici i sveci od prvomučenika Stjepana, pa do 
mučenika fašističkih, antifašističkih i komuni-
stičkih logora i strahovlada.                    TB 

 
Pjevački zbor: 
       srijedom u 19:00 
 

 

Hodočašća: 

Marija Bistrica: 
Hodočašće mladih 
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