
25. nedjelja kroz godinu

Prvo čitanje:           
Psalam:  113, 1-2.4-8    
Drugo čitanje: 1 Tim 2, 1-8 
Evanđelje: Lk 16,1-13

Am 8, 4-7

Bračno i obiteljsko savjetovalište
Zagrebačka 3

042/314-165; bracno-savjetovaliste@vz.htnet.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak (od 13.00-20.00 h); utorak - petak (od 8.00-16.00 h) 

(mogućnost dogovora i u popodnevnim terminima)

Savjetovatelj: g. Branko Pagadur, teolog

Savjetovalište nudi pomoć bračnim parovima 
u prevladavanju bračnih problema i kriza 

te problema u bračnoj komunikaciji.

Svjetiljka se stavlja na svijećnjak da oni koji ulaze vide svjetlo.

Majka moja i braća moja – 
ovi su koji Riječ Božju slušaju i vrše je.

SVETI MATEJ, apostol i evanđelist

Pođite za mnom. On usta i pođe za njim.

Ivanu ja odrubih glavu.
Tko je onda ovaj o kom toliko čujem?

Ti si Krist - Pomazanik Božji! 
Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi.

Oni ostaviše sve i pođoše za njim.

26. NEDJELJA KROZ GODINU

Am 6,1a.4-7               Ps 146,6c-10               1 Tim 6,11-16
Lk 16,19-31

Primio si dobra svoja, a tako i Lazar zla.
Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš.

-

-

19. rujna 2016.
Lk 8, 16-18

Januarije, Eustahije, Teodor

20. rujna 2016.
Lk 8, 19-21

Andrija, Pavao, Andrijana, Paula

21. rujna 2016.
Mt 9, 9-13

Matej, Mate, Matko, Matea, Jona

22. rujna 2016.
Lk 9, 7-9

Mauricije, Silvan, Silvana, Oton

23. rujna 2016.
Lk 9, 18-22

Pijo iz Pietrelcine, Zaharija i Elizabeta

24. rujna 2016.
Lk 5, 1-11

Anatolij, Antun Marija Slomšek

25. rujna 2016.

Aurelija, Zlata, Kleofa, Firmin

-

-

-

-

-



  
NE MOŽEMO SLUŽITI BOGU I BOGATSTVU

Prorok Amos je prigovarao bogatašima koji su religiozni, jer obdržavaju 
zakonske odredbe Subote - odmor, prestanak s redovnim poslovima radi bogoslužja, 
molitve, obiteljskog drugovanja i razmišljanja o Božjoj riječi. No, oni su jedva čekali da 
prođe propisano vrijeme počinka pa da se vrate svojim poslovima izrabljivanja i 
varanja sirotinje u svrhu osobnog bogaćenja. Često smo mi danas u opasnosti 
osuđivati takve ljude, čudimo se kako su mogli tako mučiti svoje bližnje i otežavati im 
ionako mukotrpan život. Usuđujem se reći da je danas moderni čovjek sve te radnje 
usavršio do te mjere da je nepravedno bogaćenje, izrabljivanje, ponižavanje na 
radnom mjestu, neisplaćivanje zarađene plaće postalo uobičajen kodeks ponašanja 
nekih poslovnih ljudi i određenih elita u društvu. Radnici u tvornicama samo su 
određeni brojevi bez nekih osnovnih prava. Nameću im se neizdrživi radni uvjeti, a 
zbog prigovora ili opravdanih pitanja prijeti im se otkazom, uz izgovor da na Zavodu 
za zapošljavanje ima na tisuće onih koji čekaju zaposlenje. Sve je podređeno profitu 
vlasnika, a nije važno hoće li do njega doći na pošten i prihvatljiv način ili će gaziti sve 
pred sobom.

Pavao nas u poslanici Timoteju potiče na molitvu u osobnom životu, a još više i na 
molitvu za svu Crkvu, za potrebe vjernika, za nevjernike, kao i za mrtve. Trebamo 
moliti za sve ljude na svakome mjestu, gdje god kršćani žive i okupljaju se na liturgiju. 
Iz te prakse prvih kršćana do danas je u raznim liturgijskim reformama ustanovljena 
molitva vjernika ili sveopća molitva. Na kraju današnjeg dijela poslanice Pavao 
preporuča i poziva sve ljude na molitvu za unapređenje međuljudskih odnosa, bez 
srdžbe i nepotrebnih rasprava.

Današnje evanđelje donosi nam pomalo zbunjujuću Isusovu parabolu o 
snalažljivom upravitelju. Isus nam ne želi staviti za primjer nepošteno zgrtanje 
imovine ili privrženosti drugih, nego nas potiče da u svojoj domišljatosti pronađemo 
način kako činiti dobro, makar nas u tome sa svih strana sputavali oni oko nas. 
Moramo ostati svjesni da za sve što posjedujemo i što jesmo moramo Bogu zahvaljivati 
što nam je sve to dao na razborito upravljanje, a ne na posjedovanje. Puno toga nije 
došlo po našim zaslugama nego smo dobili po rođenju - život, baš ti roditelji, zdravlje, 
sposobnosti, obitelj, uvjeti života. Jesmo li ikada Bogu zahvalili što smo rođeni u 
Varaždinu, a ne negdje u siromašnom dijelu Afrike ili Azije, što živimo baš u toj 
sređenoj obitelji u kojoj jesmo, a nismo ratna siročad ili ostavljeni od majke na pragu 
samostana ili dječjeg doma? Tako raspoloženi nećemo se opterećivati zgrtanjem 
ovozemnog bogatstva koje je sklono propadanju, nego ćemo svim silama raditi za 
vječna dobra - neopterećeni materijalnim. Oslanjamo li se previše uz svoje ušteđevine, 
postignute poslovne uspjehe, kuću, tada više služimo bogatstvu nego Bogu. Isus nas 
danas opominje da u prikupljanju duhovnog blaga nasljedujemo maštovitost 
poslovnih ljudi u svijetu, ali da se ne damo zarobiti svjetovnim načinom vrednovanja i 
življenja. Zato nas današnja liturgija podsjeća na ono najbitnije - životom prema 
Božjim zapovijedima, u ljubavi prema Bogu i bližnjemu, trebamo težiti da postignemo 
život vječni. U tom svjetlu trebaju se događati naše misli, riječi i djela.

5. GODIŠNJICA OTVORENJA 
DUHOVNOG CENTRA VARAŽDINSKE BISKUPIJE 

NA VETERNICI

PROŠTENJE MAJCI BOŽJOJ ŽALOSNOJ

SVETA MISA u nedjelju, 18. rujna 2016. u 11,00 sati
Predvodi: mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup

Nakon Mise zajedničko druženje i okrepa


