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Evanđelje: Iv 17,11b-19
Neka i oni budu jedno kao i mi!
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: „Oče sveti! Sačuvaj ih u svom Imenu - one koje si mi dao: da budu
Dj 1,15-17.
jedno kao i mi! Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u
20a.20c-26
tvom Imenu - njih koje si mi dao. I sačuvao, te nijedan od
njih ne propade - osim sina propasti - da se Pismo ispuni.
Iv 4,11-16
A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu, da imaju puninu
moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi, jer nisu
od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta,
nego da ih očuvaš, od Zloga. Oni nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: Tvoja je riječ istina! Kao što ti mene posla u svijet, tako
i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe, da i oni budu posvećeni u istini.“
Riječ Gospodnja.

Uz nedjeljna liturgijska čitanja

U SVIJETU, NE OD SVIJETA
Sedamnaesto poglavlje Ivanova evanđelja donosi Isusovu velikosvećeničku molitvu. Naziv je dobila po r. 19: »I za njih posvećujem samoga sebe da i oni budu
posvećeni u istini«. Glagolom »posvećivati« Stari zavjet označuje odabiranje i
prinošenje žrtvenih životinja. Istim izrazom označavano je uvođenje svećenika u
njihovu službu u jeruzalemskom hramu (usp. Izl 28,41 i dr.). Isus koji se posvećuje za vjernike je prinositelj i prinos, svećenik i žrtveni dar. On ovu molitvu
izgovara na kraju oproštajne večere kod koje je najavio svoju skoru smrt. Isusova posvećenost u tom povijesnom kontekstu znači svijesno predanje Ocu za
druge, postojanje za druge koje ga vodi u nasilnu smrt. Posvećenost učenika je
dobivanje udjela na Isusovoj predanosti Bogu za druge.
U današnjem odlomku ove molitve, iz koje vidimo ne samo da je Isus molio nego i što je molio, Isus najavljuje da je bio u svijetu ali nije od svijeta te moli za
učenike koji ostaju u svijetu a ne smiju biti od svijeta, ne smiju se posvjetovnjačiti. Očito da ovdje »svijet« nije isto što u Iv 3,16 gdje Isus u razgovoru s Nikodemom govori da Bog ljubi svijet i šalje mu svoga Sina »da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni«. »Svijet« u ovom poglavlju i na

nekim drugim mjestima u četvrtom
evanđelju su povijesni Židovi koji su
upoznali Isusa i svijesno odbili da mu
povjeruju. U vrijeme kad Ivan ovo zapisuje svijet su Židovi i pogani koji se
suprotstavljaju kršćanima, a odatle u
izvedenom smislu svi ljudi kroz povijest koji imaju priliku upoznati Krista
kroz propovijedanje i svjedočenje Crkve, ali mu se svijesno zatvaraju.
»Svijet« ima svoja pravila uspješnog
ponašanja i zarobljenosti u ovozemaljske užitke. Isus i njegovi sljedbenici
jesu u svijetu, postoje za svijet sa željom da svima uprisutne Božju očinsku brigu i ljubav, ali nisu od svijeta,
ne ravnaju se po svjetovnim kriterijima.
Za prvo čitanje imamo Lukin prikaz
izbora Matije na mjesto Jude, kako bi
zbor apostola bio popunjen na Dvanaest pred silazak Duha Svetoga i početak djelovanja Crkve. Glavni uvjet
za kandidata jest da je prošao s Isusom događaje njegova javnog djelova-
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nja i da ga je vidio uskrsloga. Apostol
ima svjedočiti što je Isus činio i govorio te sabirati Crkvu snagom Uskrsloga i njegova Duha. Ovakav kriterij za
izbor u zbor pročelnika Crkve pokazuje da su Apostoli i sva Crkva s njima u
svijetu, ali ne od svijeta. Ne traži se
najšarmantniji ni najobrazovaniji, nego onaj koji ima iskustvo »biti s Isusom« i koji je čuo osobno njegov uskrsni nalog (usp. Mk 3,14: »Ustanovi
Dvanaestoricu da budu s njime i da ih
šalje propovijedati«).
Ova misna čitanja podsjećaju nas da
su svi krštenici, kao Crkva u vremenu
i prostoru, u svijetu ali ne od svijeta.
Pitajmo se koliko podliježemo duhu
svijeta u svom vjerničkom življenju i
djelovanju. Smijemo biti svjetski u
smislu okrenutosti svijetu, ali ne svjetovnjački u smislu dodvoravanja
moćnicima i podlijeganja utjecaju svjetovne mode.
Mato Zovkić
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TISAK: Glas Koncila, MAK, Glasnik SiM, Glasnik Svetog Josipa, Brat Franjo
SVIBANJSKE POBOŽNOSTI TIJEKOM SVIBNJA POLA SATA PRIJE SVETE
MISE!
KNJIŽICE ZA OBITELJSKI DAR MOŽETE PODIĆI U ŽUPNOM UREDU
Pozivamo vas da oni koji još nisu, postanu prijatelji Caritasa! Deset kuna
mjesečno nećemo ni osjetiti manjak , a potrebnima se uistinu može pomoći.
Zamijenimo one koji su bili velikodušni i pomagali ali su se preselili u vječnost.
Župna kateheza:
PREMA DOGOVORU S KATEHETAMA
Pješaci na Mariju Bistricu: sv. misa ujutro u 3h. i nakon toga zajednički
polazak kao i svake godine!
Autobus za Mariju Bistricu : Polazak ujutro u 7h. od Nedeljanca. Čekati ili kod
crkve u Nedeljancu ili na autobusnim stanicama do Budislavca. Raspored je,
vjerujem, uobičajen – zajednički križni put svih hodočasnika, sv. misa u 11h.
te zajedničko klanjanje u svetištu u 14h. Oproštajna procesija i povratak kućama prema dogovoru s voditeljima.
Sakrament ženidbe žele sklopiti: Matija Frntić, sin Darka i Sanje r. Brezovec, iz Poljane Biškupečke,ž. Sv. Ilija, rođ. 1996. i Lana Plečko, kći Borisa i Verice r. Bunić, iz Vidovca, rođ. 1998.

13.5.2018. SEDMA USKRSNA NEDJELJA
Sv. Mise: 8h. VIDOVEC – za župljane, 9h. NEDELJANEC,
10h. VIDOVEC – za naše firmanike i njihove obitelji
14.5. Ponedjeljak
Sv. Matija, ap.
15.5. Utorak
Sv. Izidor

16.5. Srijeda
Sv. Ivan Nepomuk

17.5. Četvrtak
Sv. Paskal

18.5. Petak
Sv. Ivan I, papa

19.5. Subota
Sv. Teofil

20.5. Nedjelja
NEDJELJA
PEDESETNICA
DUHOVI

19h. VIDOVEC + Vladimir Novak, Franciska,
Josip i Dragica Kovačić, Anka i Vid Hranić,
Marija i Franjo Plevnjak te Stanko Mraz – daje
Vesna Novak
19h. VIDOVEC + Franjo, Štefanija i Mladen
Kruhek – daju kćeri
+ Ivan Habulan – daje supruga
19h. VIDOVEC + Franciska Šmerek te Slavko i
Franciska Loborec – daje ob. Mađarić
19h. NEDELJANEC + Marija i Josip Sili, Terezija, Benedikt i Danica Kocijan, Anđela Melnjak, Mijo Horvat te Franciska i Stanko Furjan
– daje Marija Kocijan
19h. VIDOVEC + Ivana Sever – daje KUD Vidovec
+ Juraj Težak, Slavko i Ruža Priher te Mijo i Ivan Zagorec – daju Valentina i Krešo Zagorec
19h. VIDOVEC + Valentin Cafuk – daje kći
Karmen s djecom
+ Magdalena i Ivan Mudri te Đurđica i Alojz
Cafuk – daje ob. Vlade i Verice Cafuk
3h. VIDOVEC + misa za pješake hodočasnike
16i30 Vjenčanje: Petar Kocijan – Maja Novak
17 i 30. Krštenje: Ivana Pahić, Elena Jambrošić
19h. VIDOVEC + Marija i Veronika Serini te
Jakov i Barbara Canjuga – daje ob. Serini
8h. VIDOVEC – za župljane
19h. NEDELJANEC + Vid, Josip, Stjepan, Antonija, Branko i Slavko Hudak, Barica i Ignac
Mudri te Ana Tot – daje Marija Hudak Mudri
ŽUPNO HODOČAŠĆE NA MARIJU
BISTRICU

Kako slavimo kršćanska otajstva?
Sakramenti zajedništva i poslanja
258 Zašto Crkva od svećenika i biskupa zahtijeva život u beženstvu (celibatu)?

Isus je živio u celibatu, čime je htio
očitovati svoju nepodijeljenu ljubav
prema Bogu, Ocu. Preuzeti način Isusova života i živjeti u beženstvu i
ČISTOĆI "radi kraljevstva nebeskoga" (Mt 19,12) već je od Isusova vremena znak ljubavi, nepodijeljena
predanja Gospodinu i potpune spremnosti na služenje. Rimokatolička
Crkva ovakav način života zahtijeva
od svojih BISKUPA i SVEĆENIKA, a
katoličke istočne Crkve samo od
svojih biskupa.

predstavlja Božje i Isusovo očinstvo.
Dalje veli Papa: "Krist treba svećenike, zrele i hrabre, sposobne živjeti
pravo duhovno očinstvo."

Celibat, veli papa Benedikt, ne može
značiti "ostati bez ljubavi, nego mora
značiti dopustiti da me zahvati strast
za Bogom". SVEĆENIK kao onaj koji
živi u celibatu treba biti plodan jer

Ovaj put, njegov protivnik je bio veći, jači i iskusniji. Izgledalo je da je dječak u
potpunosti nadjačan. Sudac je pozvao
time-out. Želio je prekinuti meč, ali
sensei nije dopustio.

Dječakova slabost
Desetogodišnji
dječak odlučio je početi trenirati judo, usprkos tome
što je izgubio lijevu
ruku u teškoj prometnoj nesreći.
Krenulo mu je dobro, i nije mu bilo jasno zašto ga je, nakon tri mjeseca treninga, sensei (učitelj) i dalje učio so jednom
potezu.
“Sensei, zar ne bih trebao učiti i druge
poteze?”, pitao je. “Ovo je jedini potez
koji znaš, ali ovo je jedini potez koji trebaš znati.” – odgovorio je sensei.
Dječak nije razumio učitelja, ali mu je

vjerovao.

Nekoliko mjeseci kasnije dječak je na
svom prvom turniru vrlo lako pobijedio
u prva dva meča. Treći meč se pokazao
težim, ali nakon nekog vremena, njegov
protivnik je postao nestrpljiv i otvorio
se, na što je dječak spretno iskoristio
svoj jedan jedini potez i dobio i taj meč.
S tri pobjede našao se u finalu.

Ubrzo nakon što je borba nastavljena,
protivnik je napravio pogrešku. Istog
trena, dječak je iskoristio svoj uvježbani
potez i pobijedio. Postao je prvak.
Na putu kući, dječak i sensei analizirali
su sve borbe. Dječak je pitao: “Sensei,
kako sam osvojio ovaj turnir sa samo
jednim potezom?”
“Pa osvojio si ga iz dva razloga”, rekao je
sensei. “Prvo, skoro si u potpunosti ovladao jednim od najtežih poteza u džudu. A drugo, jedina poznata obrana za
taj potez je da te protivnik zgrabi za lijevu ruku.”
Dječakova najveća slabost postala je
njegova najveća snaga.
PREUZETO: KATEHETSKI URED
SPLITSKO MAKARSKE NADBISKUPIJE

Izdaje: RKT. ŽUPA SV. VIDA, Trg Sv. Vida 6, 42205 Vidovec
Odgovara: Dragutin Bogadi, župnik

