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Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. 

 

25. nedjelja  

kroz godinu 

22. rujna 2019. 

P R O M I Š L J A N J E 

  
 Ipak je jasno da istina pobjeđuje, te da svaki nepo-
šteni upravitelj prije ili poslije dođe pred lice pravde, na ovaj 
ili onaj način. To nam potvrđuje i slučaj i našeg novog bla-
ženika Miroslava, čija je mučenička krv zasjala i čije je svje-
dočanstvo progovorilo tako rječito i pobijedilo u ove naše 
dane protiv sila mraka koje su ga svojedobno ubile i koje su 
ga htjele na silu obaviti šutnjom. Njegova mučenička krv je 
u Lanišću doista raskinula lanac zla, jer je bio vjerni učenik 
svoga Učitelja koji je praštao svojim progoniteljima, kao što 
reče: Moja osveta je oprost. A danas, njegovim uzdizanjem 
na čast oltara pokazuje se kako je mučenička krv raskrinka-
la nepoštene upravitelje koji su svoje bezboštvo i zločine 
prikrivali silom i lažima. Jasno nam svjedoči kako je jedini 
pravi put onaj koji nam je naznačio Gospodin, a to je put 
istine i križa kojim se jedino može raskinuti lance zla u svije-
tu. 
 Slušajmo stoga svoga Gospodina i Učitelja, koji 
nas poziva, ne da nasljedujemo bezakonike, bezbožnike i 
nepoštenjake, nego da se trudimo mi sami imati jednako, 
ako ne i više, gorljivosti za Božju stvar, kao što oni imaju 
gorljivosti, drskosti i odvažnosti za svoje bezakonje i snala-
ženje u nepoštenju. Isus ne želi da mi vjernici hlepimo za 
onim za čime oni hlepe, nego da težimo za istinskim vrijed-
nostima onim žarom i kreativnošću kojim oni teže svojem 
vlastitom interesu. Samo tako, iskrenom i potpunom vjerno-
šću Bogu, mi vjernici možemo raskinuti lance zla kojima 
bezakonici ovoga svijeta obavijaju svijet u svoje mreže i 
drže ga u svojim kandžama. Neka nas u tome prati i zago-
vor budućeg blaženika Miroslava, koji je služi jedino Bogu, 
te je raskinuo okove kojima su ga htjeli sputati. Budimo vjer-
ni u malim stvarima, kako bi nas Bog nagradio velikom nag-
radom, budimo vjerni u ovom zemaljskom, kako bi nam 
Bog podario nebesko, budimo vjerni u vremenitom, kako bi 
nas Bog uveo u vječne šatore svoga Kraljevstva. 

www.vjeraidjela.com 

Godina 10 ● broj 401 ● 2019. godina 
Hvalite Gospodina koji  
iz gliba vadi siromaha. 

 
Hvalite, sluge Gospodnje, 

hvalite ime Gospodnje! 
Blagoslovljeno ime Gospodnje 

sada i dovijeka! 
 

Uzvišen je Gospodin nad sve narode, 
slava njegova nebesa nadvisuje. 
Tko je kao Gospodin, Bog naš, 

koji u visinama stoluje 
i gleda odozgo nebo i zemlju? 

 
Podiže iz prašine uboga, 

iz gliba vadi siromaha  
da ga posadi s prvacima, 
s prvacima svoga naroda. 

 

Otpjevni psalam: Ps 113, 1-2.4-8 

Tjedni kalendar 

 
P 23 Otac Pio; Lino; Tekla 
U 24 Gospa od Otkupljenja; Rupert; Mercedes 
S 25 Aurelija; Zlata; Rikarda 
Č 26 Kuzma i Damjan; Damir 
P 27 Vinko Paulski; Gaj; Berislav 
S 28 Vjenceslav; Većeslav; Veco 
N 29 26. NED. U GOD.; Mihael, Gabriel, Rafael ark. 



  
  

 U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim 
učenicima:  
 »Bijaše neki bogat čovjek koji je 
imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred 
njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva 
pa mu reče: 'Što to čujem o tebi? Položi ra-
čun o svom upravljanju jer više ne možeš 
biti upravitelj!' Nato upravitelj reče u sebi: 
'Što da učinim kad mi gospodar moj oduzi-
ma upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? 
Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje 
kuće kad budem maknut s uprave.' I pozva 
dužnike svoga gospodara, jednog po jed-
nog. Upita prvoga: 'Koliko duguješ gospoda-
ru mojemu?' On reče: 'Sto bata ulja.' A on 
će mu: 'Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, 
napiši pedeset.' Zatim reče drugomu: 'A ti, 
koliko ti duguješ?' On odgovori: 'Sto korâ 
pšenice.' Kaže mu: 'Uzmi svoju zadužnicu i 
napiši osamdeset.' 
 I pohvali gospodar nepoštenog upra-
vitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su 
ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od 
sinova svjetlosti. 
I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od 
nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da 
vas prime u vječne šatore. 
 Tko je vjeran u najmanjem, i u naj-
većem je vjeran; a tko je u najmanjem nepo-
šten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle 
ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, 
tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tu-
đem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše da-
ti? 
 Nijedan sluga ne može služiti dvojici 
gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga 
ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga 
prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.« 

Živjeti pametno 

 Živimo u društvu onih koji jedva sklapaju kraj 
s krajem, kao i onih koji se brinu kako ophoditi s 
preobiljem. Bogatstvo nije grijeh ako je pravedno 
stečeno i zarađeno. 

 Pametan je upravitelj iz evanđelja jer koristi 
posljednju šansu. I mi trebamo koristiti šanse koje 
su nam dane. To znači misliti na stav i držanje od 
kojih nešto imamo. Smijemo i trebamo imati interese 
u našemu životu, smijemo i trebamo željeti upravo 
to, da nam ide dobro. Treba se pitati kako ophodimo 
s povjerenim blagostanjem. Pametno postupamo u 
našemu interesu samo, ako ispravno ocijenimo na-
šu situaciju i iz toga povučemo pravilne zaključke. 
To je učinio upravitelj.  To trebamo i mi činiti, povo-
deći se za njim. Prema Isusovoj pouci, i mi se nala-
zimo u situaciji sličnoj upraviteljevoj. 

 Živimo u svijetu koji prolazi. Isusova poruka 
zove nas u svijet koji dolazi. Snalaženje je teš-
ko,  jer se oba svijetu isprepliću. Pri tom su oba svi-
jeta suprotstavljena. Tu je svijet kojim je ovladalo 
bogatstvo. Tu se misli na svijet u kojem su ljudi is-
punjeni strašću, po mogućnosti da imaju puno, nes-
posobni su, da se zanimaju za život drugih. To je 
svijet u kojem se bore jedni protiv drugih. Svijet u 
kojem se moć zloupotrebljava,  i u kojem se ljudi 
iskorištavaju. To je svijet u kojem ljudi postaju žrtve 
profita. 

 Ali dolazi drugi svijet. To je svijet u kojem se 
ljudima otvaraju oči za drugoga kao brata i sestru. 
To je svijet u kojem se otkriva bogatstvo dijeljenja. 
Svijet, u kojem stvari služe ljudima, a ne ljudi stvari-
ma. Postoje djeca staroga, prolaznog svijeta. Njima 
pripada upravitelj iz Isusova pričanja. Postoje djeca i 
novoga svijeta. Ona su u evanđelju nazvana "djeca 
svjetlosti".  Svi oni nažalost nisu uvijek tako pametni 
kao djeca prolaznoga svijeta. 

 Pametno je dakako, zauzeti 
stav u našemu svijetu za dolazeći svi-
jet, i odijeliti se od svijeta koji nema 
budućnost.  U jeziku evanđelja to zna-
či: otkazati službu bogatstvu, da 
bi  došlo moćno područje Božje vlasti. 
To je uistinu jednostavno. Samo: što 
to znači u našoj situaciji? Mi živimo u 
društvu koje je bogato uspoređiva-
njem.  Kako možemo razlikovati gdje 
služimo bogatstvu a gdje Bogu? Kako 
živimo pametno, da imamo buduć-
nost? U najmanju ruku početak odgo-
vora nalazimo u evanđelju u riječi 
"služiti". Komu služimo s našim blago-
stanjem? S jedne strane možemo sa-
njati o tome kako sve više imati, a s 
druge strane možemo sanjati kako lju-
di mogu s nama dobiti svoj udio. Pot-
rebna je vjera u svijet u kojem ljudi ne-
će biti jedni protiv drugih i u kojem ne-
će biti potrebe da brane svoje imanje 
jedni od drugih, nego će zajedno dijeli-
ti radost koja im je darovana od Boga. 
Potrebna je vjera u svijet u kojem će 
biti uskraćeno klanjanje bogatstvu, da 
bi djeca Božja živjela u slobodi. Našu 
nedjelju slavimo u svijetu, u kojem bo-
gatstvo još ima svoju zavodničku moć, 
i u kojoj nas živi Bog poziva pod svoje 
oslobađajuće gospodstvo. Ovo nas 
slavlje uvijek iznova otvara za svijet 
koji nam dolazi. On počinje poklon-
stvom onomu koji nam se daje, da bis-
mo u njemu našli našu budućnost. 

 

 

Fra Jozo Župić 

     Evanđelje : Lk 16, 1-13 

 
► 26. rujna 2019. misa uz blagdan sv. Mihaela i proslava 40 godina misništva don Anđelka Kaćunka  
   11 sati - Heinzelova ulica 98 
► Sveta mise svakog radnog dana u tjednu - kapela u Petrinjskoj 20 u 7,15 sati 


