Tjednik Župe Kraljice svete krunice
AKTUALNO
RASPORED BOGOSLUŽJA
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K R A LJ I C A

Svete mise nedjeljom:
7, 8.30, 10, 11.30 i 19 sati
Svete mise od ponedjeljka do subote:
7 i 19 sati

Molitva svete krunice u 18,30 sati
Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom

XXX nedjelja kroz godinu

četvrtkom od 18 do 19 sati

http://www.zupa-kraljice-svete-krunice.hr/
Uređuje: Župni ured Kraljice sv. krunice i Komisija za bogoslužje

Nasmiješi se i pokloni osmjeh onome
tko ga nikad nije imao!
Uzmi zraku sunca i pusti da leti
tamo gdje kraljuje noć!
Uzmi suzu i pusti ju na lice
onoga tko nije nikada plakao!
Uzmi hrabrost i stavi ju u dušu
onoga tko se ne zna boriti!
Otkrij život te ga ispričaj
onome tko ga ne razumije!
Uzmi nadu i živi u njezinu svjetlu!
Uzmi dobrotu i pokloni ju
onome tko ne zna poklanjati!
Otkrij ljubav i nastoji da ju svijet upozna.
Ghandi

I. čitanje (Izl 22, 20-26),II. čitanje (1 Sol 1, 5c-10)
Evanđelje po Mateju (Mt 22, 34-40)
Iz Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše
se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja
je zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga
svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim.
To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega
kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.«

Bit kršćanstva
U ulomku iz Evanđelja po Mateju nalazi se bit kršćanske religije. Isus
nije legalist. Njemu je posve jasno kako zakon stvara poslušnike koji će,
kako se ono kaže, bez srca i duše izvršiti slovo zakona. Takvi će i
nadalje ostati bešćutni i nemilosrdni. Naprotiv, onaj čovjek koji iskreno,
nesebično i sveobuhvatno ljubi svaku osobu zato što je ona Božje
stvorenje, zato što je Stvoritelju nalik, taj zapravo i ne treba dodatnih
drugih zakona ili zapovijedi osim one dvije u koje Isus sažima sav Zakon
i proroke, a koje jezgrovito glase: Ljubi Boga iznad svega, a bližnjega
kao samog sebe. Budući da smo to mnogo puta čuli, može izgledati
kako to nije ništa novo i zahtjevno; ali ako se nad time malo bolje
zamislimo onda otkrivamo kako se u tim zapovijedima nalazi prožimanje »svetoga« i »profanoga«. Pod utjecajem raznih čimbenika u
svakodnevnom življenju to se razdvojilo, te se zbog toga uvelike proširio
mentalitet u kojem se živi tako kao da je Bog negdje daleko, a ljudsko
biće je ostalo prepušteno silama koje ga više raščovječuju nego
očovječuju, pa se zbog izbjegavanja kaosa eto moraju donositi zakoni
koji ipak omogućuju život jednih pored drugih, ali svi ti zakoni posve
malo pridonose međusobnom suživljavanju, darivanju sebe i življenju
jednih za druge. Malo se razmišlja o tome kako samo prava ljubav, koja
se ne poistovjećuje s erosom, može rađati nove ljude, novo
čovječanstvo i u njemu usrećujuće zajedništvo.
Fr. Ivo Martinić, "BOG GOVORI LJUDSKI“

I dokle god živim,
dokle god srce u mojim grudima kuca,
uvijek će me podsjećati na ono
što je dano čovjeku onoga dana
kada je prvi put osjetio
sunčevu zraku na svom licu:
ljubav Boga, ljubav bližnjega...
Srce je ono što me tjera da stalno
ispitujem svoju ljubav. Bog je ljubav.
I ljubav je usadio u mene.
Njegov sam i zato moram
ljubiti ljubavlju svoga srca
onako kako bi i On ljubio.
Kad se jednom
pred svojim Stvoriteljem pojavim,
bit ću upitan o svojoj ljubavi i veličini srca.
Svakako, želja mi je doći s velikim srcem
pred Njega, a srce postaje veliko
u ljubavi prema Stvoritelju,
u ljubavi prema bližnjemu
u ljubavi prema sebi,
dokle god prolazim ovom zemljom
diveći se jutarnjoj zori
i noći koja daruje odmor...
Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, pa će i Otac moj
Ljubiti njega i k njemu ćemo doći.
Iv 14,23

