
 
 

 

O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka. 
 

O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka,  
od pokoljenja do pokoljenja 

usta će moja obznanjivati tvoju vjernost. 
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!« 

U nebu utemelji vjernost svoju. 
 

Blago narodu vičnu svetom klicanju, 
on hodi u sjaju lica tvojega, Gospodine, 

u tvom se imenu raduje svagda 
i tvojom se pravdom ponosi. 

 
Jer ti si ures moći njegove, 

po tvojoj milosti raste snaga naša. 
Jer Gospodin je štit naš, 

Svetac Izraelov kralj je naš. 
Otpjevni psalam: Ps 89, 2-3.16-19 

  

PROMIŠLJANJE 
 
 
 

SVETKOVINA SV. PETRA I PAVLA,  
29. lipnja 2020. 

 
 

[...] Već od najstarijih vremena Crkva 
je na isti dan slavila svetkovinu svetih 
Petra i Pavla koji su za Neronova 
progona položili u Rimu svoj život za 
Krista Isusa. Premda je među njima 
bila toliko razlika, ista ih je vjera u Sina 
Božjega spojila u jedno, te su razlike 

pretvorili u raznolikosti koje su postale bogatstvo cijele Crkve. Njiho-
va dva glasa su se pretvorila u moćnu jeku navještaja Božje istine 
koja je od samih početaka širenja radosne vijesti počela ispunjati 
cijeli svijet. Zato će sveti Augustin i reći propovijedajući na svetkovini 
proslave njihova mučeničkog svjedočanstva: Današnji je dan pos-
većen mučeništvom blaženih apostola Petra i Pavla. Ne govorimo 
o nekim nepoznatim mučenicima. „Po svoj zemlji razliježe se jeka, 
riječi njihove sve do nakraj svijeta“ (Rim 10,18). Ovi su mučenici 
vidjeli ono što su propovijedali. Slijedili su pravednost, ispovijedali 
istinu i za nju umrli. [...]  
 [...] Blaženi Petar, prvi među apostolima, žarko je ljubio 
Krista. Zaslužio je čuti: „A ja ti kažem: Ti si Petar“ (Mt 16,18). On je, 
naime, bio izjavio: „Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga“ (Mt 
16,16). A Krist njemu: „A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj 
stijeni sagradit ću Crkvu svoju“ (Mt 16,18). Na toj ću stijeni sagraditi 
vjeru koju ispovijedaš. Nad tim što si rekao: „Ti si Krist-Pomazanik, 
Sin živoga Boga“ sagradit ću svoju Crkvu. Ti si, naime, Petar. Ime 
Petar dolazi od riječi ‘stijena’ (petra), a ne dolazi od Petra riječ 
‘stijena’. Tako Petar dolazi od riječi ‘stijena’ kao što i riječ kršćanin 
dolazi od imena Krist. [...]  
 [...] Kako vidimo Petar je imao posebnu zadaću u Crkvi, ali 
su obojica trčali istu trku vjere i primili isti vijenac pravednosti kojim ih 
je ovjenčao Gospodin. Zato njih obojica ostavljaju jedinstveno svje-
dočanstvo i poticaj Crkvu i vjernike svih vremena. Ne trebamo se 
bojati ići tragom njihova svjedočanstva, napose putem vjere i ispovi-
jesti božanstva Gospodinova, ali isto tako ne smijemo zaboraviti 
svjedočiti ljubav koja ih je vodila i dala im snage da polože svoj život 
i proliju krv kako bismo mi mogli imati čvrste temelje vjere, to jest 
kako bismo mogli biti utemeljeni na Stijeni koja je Krist. [...]  

 https://www.bitno.net/vjera/svetac-dana/sevti-petar-i-pavao/ 

http://zagrebacka.policija.hr/ 
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Tko ne uzme križa,  
nije mene dostojan.  

 
 
 

Tko vas prima, mene prima. 

 

XIII. nedjelja  

kroz godinu 

28. lipnja 2020. 

Godina 11 ● broj 441 ● 2020. godina  

Uredio: Pomoćnik kapelana Mišo Josipović 

Policijski kapelan don Marin Drago Kozić 
(mkozic@mup.hr) 

tel.: (01) 4563 295 - spec. 25295 
 

Pomoćnik kapelana Mišo Josipović 
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Papa odlučio Lauretanskim litanijama dodati  
tri nova zaziva 

 Lauretanskim litanijama, marijanskoj molitvi 
nastaloj u Loretu, koju je 1587. godine službeno odobrio 
papa Siksto V., prošlih su dana dodana tri nova zaziva. 
Naime, po želji pape Franje, tim litanijama koje se već 
stoljećima mole nakon krunice dodat će se zazivi „Majko 
milosrđa“, „Majko nade“ i „Utjeho migranata“. Vijest su o 
tome priopćili iz Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu 
sakramenata u pismu predsjednicima biskupskih konfe-
rencija, koje su potpisali pročelnik spomenutog dikasteri-
ja kardinal Robert Sarah, i tajnik nadbiskup Arthur Roc-
he. 
 Bezbrojni su naslovi i zazivi koje je kršćanska 
pobožnost tijekom stoljeća posvetila Blaženoj Djevici 
Mariji, povlaštenom i sigurnom putu prema susretu s 
Kristom, poručili su kardinal Sarah i nadbiskup Roche te 
objasnili da će prvi zaziv uslijediti nakon zaziva „Majko 
Crkve“, drugi nakon „Majko Božje milosti“, dok će treći 
uslijediti nakon zaziva „Utočište grešnika“. Premda su 
vrlo stare, Lauretanske litanije i dalje odlikuje snažna 
povezanost sa životnim trenucima Crkve i čovječanstva, 
što potvrđuju i čelnici Kongregacije za bogoštovlje, ističu-
ći da i u današnje vrijeme, obilježeno neizvjesnošću i 
izgubljenošću, Božji narod ima osobit osjećaj za utjeca-
nje Gospi s ljubavlju i povjerenjem. 
 Nadbiskup Roche u razgovoru se Radio Vati-
kan osvrnuo se na vezu između duhovnosti i konkret-
nosti svakodnevnog života te napomenuo da je kroz 
povijest više papa u Lauretanske litanije dodavalo nove 
zazive. Primjerice, sv. Ivan Pavao II. tom je nizu dodao 
naslov „Kraljice obitelji“. Govoreći pak o krunici, nadbis-
kup je istaknuo da je riječ o molitvi koja ima veliku snagu 
te zaključio da je u ovom trenutku molitva za zagovor 
Blažene Djevice Marije iznimno važna, povrh svega 
zbog onih koji pate od bolesti COVID-19, ali i zbog situa-
cije migranata koji su morali napustili svoju zemlju. 

          https://ika.hkm.hr/ 

https://www.bitno.net/vjera/svetac-dana/sevti-petar-i-pavao/
http://zagrebacka.policija.hr/
https://ika.hkm.hr/


 

 U ono vrijeme: Reče Isus svojim apo-
stolima: »Tko ljubi oca ili majku više nego 
mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili 
kćer više nego mene, nije mene dostojan. 
Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za 
mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život 
svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život po-
radi mene, naći će ga. 
 Tko vas prima, mene prima; a tko 
prima mene, prima onoga koji je mene posla-
o. Tko prima proroka jer je prorok, primit će 
plaću proročku; tko prima pravednika jer je 
pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko 
napoji jednoga od ovih najmanjih samo ča-
šom hladne vode zato što je moj učenik, zai-
sta, kažem vam, neće mu propasti plaća.« 

UVJERENJE NE SMIJE BITI UVJETOVANO 
NI RODITELJSTVOM, NI BRATSTVOM ... 

  
 Obzirnost je nešto što je vlastito čovjeku, pa sto-
ga može imati pozitivne i negativne posljedice na ljudsko 
življenje. Obzir može osobu sprečavati u slobodi, u osob-
nom opredjeljenju. Neki zajednički zakon 'guta' sve poje-
dinačno. Pojedinac se mora utopiti, žrtvovati obzirima, 
osobito obzirima prema roditeljima, bratstvu... Obzirnost, 
opet, može čovjeka spasiti od svojeglavosti, od dubin-
skog egoizma, od nedozrelosti. 
  Tako je obzir neke spasio od nezrelog eksperi-
mentiranja, a i od tragičnih svojeglavosti. Znači, potrebno 
je uočiti kriterij u čemu je obzirnost validna, a u čemu je 
štetna. Obzir treba uskladiti s većim principima, prema 
trajnim principima. Ipak, kada je u pitanju savjest, mislim, 
tada se ne bi smjelo podlijegati nikakvom obziru. 
  Savjest je iznad obzira. Sa savješću (svojom) 
čovjek ne smije praviti kalkulacije jer bi mu se to povratilo 
kao duševni nemir i nesigurnost. 
  Zato svatko treba poštivati slobodu savjesti. To 
spada u osnovni civilizacijski kodeks ljudskih osnovnih 
prava. Ipak, svi smo svjesni da je baš savjest jako puno 
ugrožena. Vrhunac kultiviranosti religijske i civilizacijske 
bit će slobodna ljudska savjest. To je, čini se, još san 
čovječanstva. 
  Isus se obraća apostolima i svim ljudima koji će 
njega slijediti. Postavlja odnos roditelja, djece i savjesti. 
Isus je izjednačen s ljudskom savješću, ljudskim opredje-
ljenjem. Iako su to čovjeku najbliži, ipak nisu niti mogu 
zagospodariti ljudskom savješću. Ne radi se ni o kakvom 
suprotstavljanju Isusa i roditelja, nego se govori o slobodi 
opredjeljenja. 
  Čovjek je slobodan opredijeliti se bez obzira na 
svoje roditelje i djecu. Kad Isus govori o ljubavi oca i maj-
ke više nego li njega, nije ga dostojan. Tim Isus ne uma-
njuje ljubav roditelja, nego stavlja apsolutnu istinu (ljubav, 
dobrotu... = Isus) iznad roditeljske ljubavi. Isto pravilo 
vrijedi za roditelje i za djecu. 
  Ovo je u konačnici zdravo i dobro za roditelje i za 
djecu. Ipak treba naglasiti da Ljubav Isusa ne isključuje 
ljubav roditelja, zato ne treba ih suprotstavljati osim u 
slučaju da jedna ljubav oduzima slobodu drugome. Izab-
rati vjernost Isusu znači znati reći nepravdi, znači boriti 
se protiv korupcije, itd. Čak vrlo često znači i karijeru žrt-
vovati. 
  Nema dvojbe da je vjera uvijek čin slobode. Slo-

bodna od svih i svakih obzira. To je osnov-
no pravilo, ali nažalost uvijek ne poštivano. 
Nažalost, roditelji su vrlo često 
'neobjektivni' i ne vide 'istinu' svojeg djete-
ta. I tako se događa da roditelji 'zadnji' saz-
naju istinu svojeg djeteta. 
  Da li su današnji roditelji previše 
'zaljubljeni u svoju djecu? Vjerojatno je 
istinito da roditelji nisu objektivni prema 
svojoj djeci. To potvrđuju i narodne poslo-
vice, pa i antropološka istraživanja. (O 
ovome je dosta pisao Weininger, Drugi 
pol). 
  Nažalost, kao da danas roditelji 
nisu snažni da vide realno svoju djecu. Pa 
tu se griješi počevši od izbora zvanja do 
zdravih i bolesnih prosuđivanja. Graditi 
svoju osobnost, samoga sebe, iziskuje 
spremnost na žrtvu, na nošenje sveg život-
nog križa. 
  Preskočiti taj životni križ je nemo-
guće ako čovjek želi biti osoba i slobodno 
odlučivati po svojoj savjesti. Tko god poš-
tuje ljudsku savjest taj je se opredijelio za 
Isusa. Isus se izjednačuje sa slobodnom 
savješću, s čovjekovom slobodom. 
  Tko god ugrožava čovjeka taj ug-
rožava samoga Isusa. Isusovo izjednača-
vanje s ljudima, izjednačavanje Boga s 
čovjekom je nešto što cijelo kršćansko vje-
rovanje svodi na svakodnevno pošteno 
življenje. Kršćanstvo (vjera sljedbenika 
Isusa Krista) je prvenstveno konkretni ži-
vot, a tek drugotno 'ideologija'. 
  Tako je kršćansko vjerovanje je 
vrlo jednostavno i vrlo zahtjevno. Zahtjeva 
odricanje svojeg egoizma, nošenje svojeg 
životnog tereta. Kristov nasljednik je svje-
dok transcendencije (božanstva). Tu slo-
bodu čovjek ne smije žrtvovati ni bilo ko-
jem obziru. Žrtvovanje obziru bilo bi pro-
past i nemir čovjekove savjesti. 
 

 Prof. dr. sc. Marijan Jurčević, OP 

https://www.dominikanci.hr/index.php/duhovnost/propovijedi/godina-a 

Evanđelje : Mt 10, 37-42 

 

 

 

 ► 7,15 sati jutarnja misa svakog radnog dana u tjednu u kapeli - Petrinjska 20 

 

     Primati i davati Isusa    

[...]Evanđeoski navještaj i djelo spasenja koje je on 
izvršio doista ne dolaze sami po sebi do čovjeka 
poradi čijeg spasenja su se dogodili, već dolaze 
revnim i ustrajnim navještajem Crkve koja se okup-
lja oko apostolskih nasljednika. Zato je Isus i njima 
ostavo na dar, da onaj tko njih prima, kao da prima 
njega, to jest kao da prima samoga Oca. Njima je 
povjereno djelo spasenja i ključ zajedništva s Bo-
gom, te je zato razumljivo zašto Isus izreče tako 
ozbiljne riječi iz kojih se čita da blagoslov Božje pri-
sutnosti silazi na one koji primaju njegove učenike.  
      [...]Oni koji se upuštaju u djelo naviještanja i zna-
ju da će biti primljeni poput samoga Isusa, trebaju 
se i sami pred tom činjenicom založiti sa svom oz-
biljnošću i odgovornošću na način da se do krajnjih 
granice potrude oni prvi primiti njega i njegovu lju-
bav. Samo tako mogu na vjerodostojan način vršiti 
njegovo poslanje i djelo spasenja, te ga doista nositi 
svakom čovjeku koji ih prima. Samo onda kad su 
se ozbiljno potrudili u potpunosti primiti Isusa, mogu 
ga onda i predati drugima.  
 Neka doista ove riječi potaknu svijest Isu-
sovih učenika da shvate vlastitu odgovornost u svi-
jetu i u Crkvi. Ali isto tako neka njegove riječi budu 
poticaj i vjernicima da se oslobode oholosti i umišlje-
nosti, te da sa svom poniznošću prihvaćaju naviješ-
tene riječi i da ostvaruju zajedništvo s Bogom na 
način na koji je sam Bog ostavio da se ostvaruje u 
zajednici utemeljenoj krvlju njegova Sina. Tada nam 
neće izostati vječna plaća na nebesima koju Gos-
podin obeća i onima koji naviještaju i onima koji 
primaju njegovu poruku i djelo spasenja. 

 

https://www.vjeraidjela.com/tag/13-nedjelja-kroz-godinu-a/  
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