14. NEDJELJA KROZ GODINU
09. srpnja 2017.
Prvo čitanje: Zah 9, 9-10
Tvoj kralj se evo tebi
ponizan.

vraća

Čitanje Knjige proroka Zaharije
Ovo govori Gospodin: »Klikni iz
sveg grla, Kćeri sionska! Viči od
radosti, Kćeri jeruzalemska! Tvoj
kralj se evo tebi vraća: pravičan je i
pobjedonosan, krotak jaše na
magarcu, na magaretu, mladetu
magaričinu. On će istrijebit kola iz
Efrajima i konje iz Jeruzalema, on
će istrijebit luk ubojni, on će
navijestit mir narodima. Vlast će mu
se proširit od mora do mora i od
Rijeke do rubova zemlje.«
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam: Ps 145, 1-2.811.13c-14
Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka,
Bože, kralju moj.
Slavit ću te, o Bože, kralju moj,
ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i
dovijeka.Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin
je
dobar
svima,
milosrdan svim djelima svojim.
Nek' te slave, Gospodine, sva
djela tvoja i tvoji sveti nek' te
blagoslivlju! Neka kazuju slavu
tvoga kraljevstva,neka o sili tvojoj
govore.
Vjeran je Gospodin u svim
riječima svojim i svet u svim svojim
djelima. Gospodin podupire sve koji
posrćui pognute on uspravlja.

Drugo čitanje: Rim 8, 9.11-13
Ako Duhom usmrćujete tjelesna
djela, živjet ćete.
Čitanje Poslanice svetoga Pavla
apostola Rimljanima
Braćo! Vi niste u tijelu, nego u
Duhu, ako Duh Božji prebiva u
vama. A nema li tko Duha Kristova,
taj nije njegov. Ako li Duh onoga koji
uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u
vama, onaj koji uskrisi Krista od
mrtvih oživjet će i smrtna tijela vaša
po Duhu svome koji prebiva u vama.
Dakle, braćo, dužnici smo, ali
ne tijelu da po tijelu živimo! Jer ako
po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li
pak Duhom usmrćujete tjelesna
djela, živjet ćete.
Riječ Gospodnja.
Evanđelje: Mt 11, 25-30
Krotka sam i ponizna srca.
Čitanje sv. Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme reče Isus: »Slavim
te, Oče, Gospodaru neba i zemlje,
što si ovo sakrio od mudrih i umnih,
a objavio malenima. Da, Oče, tako
se tebi svidjelo. Sve je meni predao
Otac moj i nitko ne pozna Sina doli
Otac niti tko pozna Oca doli Sin i
onaj kome Sin hoće objaviti.
Dođite k meni svi koji ste
izmoreni i opterećeni i ja ću vas
odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe,
učite se od mene jer sam krotka i
ponizna srca i naći ćete spokoj
dušama svojim. Uistinu, jaram je
moj sladak i breme moje lako.«
Riječ Gospodnja.

KROTKA SAM I PONIZNA SRCA
Draga braćo i sestre, dragi vjernici!
Danas se nalazimo pred uvijek
novom Riječju Božjom i svakako
moramo stvoriti svoje zaključke i što
nam je učiniti da ova Riječ, naša
vjera i mi sami postanemo živi, što
življi i odgovorniji. Poznajem jednog
profesora koji je u starosti često
ponavljao „Ja sam mrtav“.
Odnosno, imao je moždani udar i
određene funkcije su bile blokirane,
slabije je razmišljao, sporije hodao i
sam je sebe proglasio napola
mrtvim.
I mi smo djelomično mrtvi ako ne
opraštamo,
ne
molimo,
ne
zahvaljujemo, ne živimo snagu
duhovnoga života, ako smo u grijehu
i bez Božje milosti.
Tvoj kralj se evo tebi vraća
ponizan.
Navještaj Kraljevstva Božjega i
Pomazanika iz Staroga zavjeta
dogodio se u punini vremena i
Mesija je pohodio narod svoj. Svaka
usporedba sa zemaljskim mirom i
blagostanjem može biti samo
površno traženje slike i malo
pojašnjenje. Naime, sve leži u tajni
vjere i Božjeg govora nama ljudima
kao i cijelome svijetu.

Bog je uvijek u traženju svojih
stvorenja i On nam pomaže u skladu
s našom otvorenošću kao i
spremnošću da odgovorimo na
Njegovu svetu volju.
Blagoslivljat ću ime tvoje
dovijeka, Bože, kralju moj.
I danas blagoslivljamo Gospodina,
zahvaljujemo na povjerenju koje ima
u nama. Nismo mi birali ni dan ni
vrijeme svoga rođenje, pa ni svoje
roditelje, kao što ni oni nisu nas
izabrali. Svi smo Božji dar i svojim
roditeljima i jedni drugima.
Naša molitva i pjesma i zahvaljivanje
je tek mali znak zahvalnosti djece
prema
roditelju,
prema
ocu
nebeskome. Zato nam nikada to ne
smije biti teško, niti dosadno niti
previše. Onoga trenutka kada sve to
preraste u našu „naviku“, postane dio
nas, shvatit ćemo kako je najbolje
biti i živjeti u Božjoj blizini!
Krotka sam i ponizna srca.
Isus kao Sin Božji, duga božanska
osoba, je došao na ovaj svijet da nam
pokaže Božje milosrđe, Božju ljubav
i Božje lice. On je govorio o Bogu i
činio djela Božja, sve što mu je Otac
naredio.
Cijeli život je samo ispunjavao volju
Božju, pa i onda kada je bilo teško (u
Getsemanskom vrtu), kada je ljudski

