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GOSPODINE NISAM DOSTOJAN
Lk 7,1-10

Stotine puta izgovorili smo tu molitvu prije
svete pričesti: "Gospodine nisam dostojan…" Ali,
jesmo li nad njom razmišljali? Evanđelje ove nedjelje
poziva nas da se usmjerimo prema nutrini i
razmislimo gdje i kako sami stojimo u ovoj molitvi.
"Gospodine nisam dostojan…" Tko tako može
govoriti, taj zna za svoje slabosti i potrebu pomoći,
taj zna dobro i za svoju krivnju i za svoj grijeh. U
današnje vrijeme o tome govoriti nije po sebi
razumljivo. Jer deviza danas glasi: Samopotvrđivanje!
Samoostvarenje! Provođenje moći! Ja sam ok. Ja sam
u redu! Samokritika je naprotiv rijetka vrijednost.
Gredu u vlastitom oku lako se previdi. U modi je
velika stvar sebe proglasiti svetim. Gotovo je
nemoderno i zastarjelo, tako se barem čini, udarati
se u prsa: Gospodine, nisam dostojan…
Mi ne moramo sebe ocrnjivati, kao da bismo svi bili samo grešnici. Mi smijemo
kao kršćani također imati i zdravu samosvijest. Mi smijemo s radošću vidjeti i misliti na
to, što smo vrijedni: mi smo već na prvim stranicama Biblije nazvani da smo "slika
Božja". Mi smijemo biti "braća i sestre Isus Krista". Prema svjedočanstvu prve Petrove
poslanice mi smo "sveti puk, kraljevsko svećenstvo". A sveti Pavao nas naziva "stanom
Božjim" i "hramom Duha Svetoga."
Ali kad prije sv. pričesti ponizno molimo: "Gospodine, nisam dostojan…" tada iz
toga govori čisti realizam, koji zna kako često i kako brzo opet živimo pod našim
dostojanstvom kao kršćani. Mi se ne trebamo uvjeravati kompleksom manje
vrijednosti; ali ne smijemo bez kritike biti oholi, umišljeni. Istina leži, kako se često kaže
u sredini, jer mi smo uvidjeli, da Bog s nama ne može načiniti nikakvu državu. Lijepo je
od njega da se ipak čvrsto drži nas. To čudesnije je, da se usprkos svemu u susretu svete
pričesti "svraća k nama", da je naš gost – i ujedno naš domaćin.
Molitva prije svete pričesti pozajmljena je u liturgiji od satnika iz Kafarnauma.
Kakav je to bio čovjek? Što znamo o njemu?
On je bio "samo" poganin. On nije bio član židovske zajednice. On je bio "samo"
stranac, Rimljanin, jedan od onih koji su bili omraženi kao okupatorska vlast. Ali on je
bio plemenit čovjek. Imao je duhovnu širinu. "On voli naš narod i sinagogu nam je
sagradio." Tako moraju ljudi zahvalno priznati. I on je brižan čovjek koji se zauzima za

slugu, jednog teško bolesnog roba. On je vjerujući čovjek, koji vjeruje Isusu, da je
dovoljna samo jedna riječ od njega, i ona će djelovati ozdraviteljski, upravo na daljinu.
On je skroman čovjek: "Ne, dragi Isuse, stoga ti ne moraš baš doći." Rimski satnik zna,
da Židovi nerado idu u kuće pogana. On ne želi tražiti od Isusa previše. Ali vjeruje tome
Rabiju, tome Božjem čovjeku, da on može izgovoriti moćnu riječ, i on će je reći.
Primjećuje se da je Isus ugodno iznenađen. Jednu takvu vjeru nije očekivao,
ovdje izvan religiozne zajednice, izvan Božjeg naroda Izraela, ovdje kod jednog
takozvanog poganina. Ipak u konačnosti vjera i povjerenje bili su ti, koji dovode ljude
tom Isusu ususret. I ako je tu bilo povjerenje, tada su se razumjeli i tada je on mogao
liječiti i učiniti čudo. Tada nije bilo više granica prema bolesnicima, prema gubavcima,
prema opsjednutima, prema grešnicima, prema poganima. Rimski stotnik prekoračujući
granice vjerovao je do izgradnje sinagoge i do svoje brige za roba. On je prekoračujući
granice povjerovao. I tako je morao i Isus prekoračiti granice svoga poslanja prema
Izraelcima i preko toga djelovati ozdraviteljski. On je mogao time ponovno i jasno
pokazati i učiniti: Bog je Bog za sve ljude. Jedna činjenica koju mi puno puta
zaboravljamo i previđamo. Taj čovjek je bio upravo smion zagovornik, iako je prije toga
rekao: Nisam dostojan. Samoga sebe stavio je u pozadinu. Ali patnja njegova bližnjega
potaknula ga je da se odvaži. Tu se ipak mora nešto učiniti! Tako je on u pogledu na
samoga sebe bio stidljiv, a u molbi za drugoga bio je tako "drzak".
On je poznavao sebe iz svijeta zapovijedi i poslušnosti. Znao je što to znači
komanda, da je to riječ sile koja je vrijedna. Zapovijedi stotnikove konačno su se
temeljile na vojnoj moći rimske države. Ali riječ, koju je taj stotnik povjerio Isusu,
posjeduje svoj autoritet iz punine moći Božje. Reci riječ! Kaži nju! I to će se dogoditi. On
podsjeća na riječi stvaranja, gdje se kaže: "Bog je rekao …i dogodilo se." Također i kod
Isusa vrijedi: ako samo rekne riječ, dogodit će se. On može u istoj snazi Božjoj kazati
ono potrebno koje mijenja nevolju i pobjeđuje. O tome je stotnik bio osvjedočen. Isus je
toga smionog zagovornika priznao kao vjernika. Očito, taj je čovjek želio nešto imati. On
je imao želje. Ali je li to tako naopako?
Tako nas Isus uvijek iznova ohrabruje, da pred Bogom budemo "drski", da sve
molimo od njega, da od njega sve očekujemo, da njemu sve povjerimo. Sigurno je da
Bog neće ispuniti sve naše želje – možda upravo na našu vlastitu sreću. Ali jedno sasvim
sigurno ispunja, ako za to molimo: "Samo reci riječ i ozdravit će duša moja." To znači da
nas on ozdravlja u našem unutarnjem ja, u našoj duši, u našoj egzistencijalnoj biti,
jezgri, ako dopustimo da nas oslovi. On nam govori svoju riječ. On nam uvijek iznova
govori dobro. Njegova riječ može biti za nas lijek, ako je prihvatimo, pohranimo u srce i
o njoj razmišljamo. On nas želi izliječiti u našim javnim ili tajnim nevoljama i brigama.
fra Jozo Župić

OGLASI
PROBA ZBORA je po dogovoru sa s. Cecilijom!
LIPANJSKE POBOŽNOSTI će biti svaki dan kroz mjesec lipanj prije sv. mise u čast Presvetom
Srcu Isusovu.
PRVOPRIČESNICI i KRIZMANICI molimo vratiti haljine!!

HODOČAŠĆE NA MARIJU BISTRICU: 06. srpnja 2013. Cijena karte 65 kn.
OZIVI
VLADO ZELJAR, iz župe Ferdinandovac, Dravska 37 i SANJA JANKOVIĆ, iz župe Virje, Šemovci,
S. Radića 82, žele sklopiti sakrament ženidbe. Vjenčanje će biti 08. lipnja 2013. u župnoj crkvi
u Ferdinandovcu.SVIBANJSKE POBOŽNOSTI su svaki dan kroz mjesec svibanj prije sv. mise.
Prvopričesnici su obavezni dolaziti.
Zahvaljujem obiteljima za obiteljski dar i dar za zvona. Potičem i ostale! Hvala i za doprinos
za tiskanje župnog listića. Obiteljski dar darovale su obitelji:
Cik, Novigradska 40
Horvat, Gorička 61
Piskor, Mitrovica 159
Tomec, P. Miškine 17
Hasan, P. Preradovića 7

BOG JE…
Osjetiš li ponekad želju učiniti nešto lijepo onome tko te voli? BOG JE koji te na to potiče po
Duhu Svetom koji je u tebi! Koji puta se osjećaš tužan i sam… No, primjećuješ li koga blizu
tebe? BOG JE koji te gleda preko svoga Sina ISUSA KRISTA! Jesi li katkad mislio na nekoga
tko ti je jako drag, koga nisi dugo vidio i iznenada ga susretneš? BOG JE POSREDOVAO, jer
ništa se ne događa slučajno. Jesi li koji puta primio nešto prelijepo... što nisi nikada tražio?
BOG JE onaj koji dobro vidi tajne i poznaje želje tvoga srca! Jesi li se ikada našao u
problematičnoj situaciji, bez ideje kako je riješiti, i onda ti je iznenada sinulo rješenje? BOG
JE taj koji naše probleme uvijek uzima u svoje ruke i pomaže nam ih riješiti! Je li ti se koji
puta dogodilo da ti je duša bila preplavljena ogromnom tugom? Onda je iznenada nestala,
a ostao je neobjašnjiv mir? BOG JE TAJ koji te na svojim rukama tješi i ulijeva nadu! Jesi li se
koji puta osjetio umoran od života, dotle da si poželio umrijeti, a onda si iznenada osjetio
dovoljno snage kako bi obnovljenim zanosom nastavio svoj životni hod? BOG JE onaj koji ti
stoji uz bok i prati te s ljubavlju na tvom životnom putu. Sve dobiva novo svjetlo KADA U
SVE DOVEDEŠ BOGA! Dopusti da ti BOG dotakne srce i BOG će ti biti uvijek blizu.
Govorimo svima o BESKRAJNOJ BOŽJOJ LJUBAVI!!!

SVETE MISE U TJEDNU 2.6. – 9.6.2013.
Datum Dan
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drugovi,
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PRESVETO SRCE
ISUSOVO

8.6.

S

BEZGREŠNO
SRCE MARIJINO

9.6.

N

10. NEDJELJA
KROZ GODINU

2.6.

Sv. Bonifacije

Misna nakana
9.30 – Sv. Misa (Sv. Ana): + Josip, Luka i Dora Miletić
11.00 – Župna sv. misa
19.00 + Petar i Krešimir Horvat
20.00 – Martinci
7.00 + Stjepan Dežđek
19.00 + Zvonko, Ivan i svi iz ob. Tkalčec
19.30 – molitvena zajednica
19.00 + Franjo Godina
19.30 – Marijina Legija
11.00 – ispovijed bolesnih po kućama za Prvi Petak
19.00 + Marica Špoljar i ob., Dorica Šipušić, Kruno Pavelić
19.30 – Euharistijsko klanjanje
9.00 – 19.00 – cjelodnevno Euharistijsko klanjanje (Župna
crkva)
19.00 – KUMULATIVNA: Ivan Marčinko; Željko, Marica i
Josip Hrženjak; Slavko, Ana i Ivan Šestak; Danijel Hatadi;
Ljubica i Marica Gregurić; Ivan Račan ml.; Valentina Šikulec
i na nakanu; u čast Presv. Srcu Isusovu za ob.; za duše u
čistilištu iz ob. Topali; Josip Frajt, ob. Virc i Vilar; Ilija
Kotarac; na čast Srcu Isusovu i Marijinu za ob.; na nakanu;
Vjekoslava Široki; za bolesnu osobu
9.00 + Kata Davidović
9.00 – susret ministranata
16.00 – KRŠTENJE: Alen Martinčić
19.00 – Sv. Misa (Sv. Ana): + Đuro Škrinjar i ob. Miletić
8.00 – Sv. Misa (Šemovci): + Đurđa Posavec, Đurđa
Golubić i Ivan Holjak
9.30 – Župna sv. misa
20.00 – Martinci
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