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EVANĐELJE: Lk 16, 1-13
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 račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti
upravitelj!' Nato upravitelj reče u sebi: 'Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima
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 jednog. Upita
prvoga: 'Koliko duguješ gospodaru 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 upravitelja 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 najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten,
i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će
vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati? 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.«

... življeno Evanđelje ...
(…) Jedan upravitelj na imanju bogatog čovjeka stvorio je veliki manjak. Ne znamo
kako. Možda se opustio pa dopustio da ga radnici potkradaju, možda je loše planirao

poslove, možda uopće nije dovoljno vodio brigu o poslu, pa se stvorio nered u
poslovanju. Na koncu – tko zna – možda je i on sam potkradao svoga gospodara. I
sada, kad je za nj propast već bila na vratima, kao dobar poslovan čovjek, upravitelj
grčevito brzo razmišlja i nalazi dobro rješenje. Kako je bio siguran da će ostati bez
posla, on opet koristi dobra svoga gospodara i stječe sebi prijatelje koji bi onda njemu,
upravitelju, mogli biti dobri kad se on nađe u oskudici. I onda se pokazalo da je čovjek
dvostruko uspio. Prvo, stekao je sebi prijatelje, a drugo, gospodar se mogao uvjeriti
kako ima sposobnog upravitelja koji se možda u određenom trenutku „uspavao“, ali
koji će, bude li samo malo pažljiviji, sigurno dobro voditi njegovo imanje. I gospodar
je pohvalio nepoštenog upravitelja i zadržao ga u svojoj službi.
Što je Isus želio reći? Da valja biti nepošten? Ne! Pa i Isus kaže da je to bio nepravedan
i nepošten upravitelj. Isus hoće samo istaknuti kako se taj čovjek znao truditi iz petnih
žila da materijalno ne propadne. A kad je u pitanju trud vjernika da vjernički žive?
Može li se takav trud usporediti s trudom ovoga čovjeka?
Veli Isus: „Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem
nepošten, i u najvećem je nepošten.“ A koliko smo mi Bogu stvarno vjerni?
Pogledajmo sebe. Zar ne da se i mi itekako znademo truditi za svoj život? Da se itekako
„snalazimo“ (to nam je ostalo još iz onih starih vremena). Kad se vratimo malo unazad
i kad pogledamo sadašnji naš život – zar ne kako se samo znademo snaći u
nepredviđenim situacijama, kako samo iznalazimo nove puteve opstanka, kako samo
teško i naporno radimo… A kad je ono duhovno u pitanju? Trudimo li se isto toliko?
(…) Ne stignemo. Kada je u pitanju da se nekih svojih loših navika riješimo da se doista
pokazujemo i pokažemo kao vjernici? To je preteško. Sve se to čini malim stvarima. A
Isus veli: „Tko je vjeran u najmanjem…“ Budimo iskreni. Ne trudimo se. Ne trudimo
se ni blizu onoliko koliko se trudimo za naš svakodnevni život.
Veli Isus dosta oštro: „Ni jedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga
mrziti, a drugoga ljubiti… Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.“ Opet nam Isus
podvlači staru stvar: Bog želi u našem životu biti isključivo na prvome mjestu. Ako bi
on bio na drugom mjestu, onda je za Boga isto kao da ga uopće i nema u našem životu.
Onda je on u našim životima tek ukras, lijep običaj, folklor… Onaj se upravitelj trgnuo
kada mu je zaprijetila propast. Tako se zna dogoditi i u našem životu da dođemo do
zida. Toliko smo se trudili oko toga da nam život u ovome svijetu uspije, a onda dođe
otrježnjenje. Dođe starost, nesreća, bolest, smrt. I onda vidimo da baš nismo dobro
vrednovali što je stvarno bitno, temeljno, važno…
Kao što je u Isusovoj prispodobi onaj upravitelj imao na raspolaganju tuđe,
gospodarevo bogatstvo, tako Bog i u naše ruke stavlja ono što zapravo i nije naše
vlasništvo: život, dobru obitelj iz koje smo potekli, školovanje, sakramente i vjerski
odgoj koji smo primili, svoju riječ koja nas opominje svake nedjelje. Sve nam to može
poslužiti da ne ludujemo, nego da mudro upravljamo vlastitim životom. Bog nam daje

mogućnost da činimo dobro onim darovima koji nisu naši. Bog nam je dao i život i
zdravlje i novac i vrijeme. Iskoristimo to da drugima činimo dobro. Poslužimo se tim
Božjim bogatstvom koje je u nama. Bit će nam na korist. To je smisao Isusovih riječi
kada kaže: „Napravite sebi prijatelje od nepoštenoga bogatstva da vas, kad ono umine,
prime u vječne šatore.“ (vlč. Zvonko Pažin, Portal: Vjera i djela)

... riječi pape Franje ...
Neka vaša kršćanska komunikacija
bude bez pridjeva…
Neka vaša kršćanska komunikacija bude bez
pridjeva – rekao je papa Franjo, primivši danas
u audijenciju članove i vodstvo Dikasterija za
komunikaciju prilikom plenarne skupštine dikasterija. Papa je svima zahvalio na
predanom radu u vatikanskim medijima i istaknuo da je u korijenu svake komunikacije
Božja želja da se priopćuje Boga koji komunicira unutar sebe i priopćava se nama.
Priopćivati se znači uzeti od Božjeg bitka i imati isto ponašanje; ne možemo ostati
sami, moramo priopćivati ono što imamo i mislimo da je istinito, pravedno, dobro i
lijepo. Priopćuje se dušom i tijelom, umom i srcem, rukama i svim ostalim. Istinski
komunikator daje cijeloga sebe, čitav se stavlja u komunikaciju i ne štedi se. Ljubav je
najveća komunikacija. Ne smijete provoditi samo reklame kao što to čine poduzeća
koja nastoje pridobiti što više ljudi. Ne smijete raditi prozelitizam, vaša komunikacija
mora biti kršćanska. Crkva raste jer je privlačna i komunikacija mora biti
svjedočanstvo.
Ako želite priopćivati samo istinu bez dobrote i ljepote, nemojte to činiti. Ako želite
priopćivati istinu, a da se ne uključite i bez svjedočenja svojim životom, nemojte to
činiti. U svemu što činimo postoji potpis svjedočenja. Kršćani su svjedoci i mučenici,
naš je poziv da budemo svjedoci. Svjetovnost je uvijek bila opasnost za Crkvu. Mnogi
smatraju da Crkva mora biti mala, ali autentična. Ipak, zbog toga ne smijemo biti
rezignirani; malo nas je, istina je, no malo nas je poput kvasca i soli. Rezignacija u
kulturnom porazu dolazi od zlog duha. Rezignirano se žaliti nije kršćanski duh.
Nemojte se bojati. Da, malo nas je, no želimo drugima pokazati tko smo i naviještati
svjedočanstvom. Imenice izražavaju stvarnost. Imenici kršćanin nije potreban pridjev
'autentičan'. Potrebno je od kulture pridjeva prijeći na teologiju imenica. Neka vaša
komunikacija bude skromna, no lijepa. Ljepoti ne treba pretjerivanje. Potrebno je
komunicirati svjedočanstvom, uključujući sebe u komunikaciju, komunicirati
imenicama, kao mučenici i Kristovi svjedoci – zaključio je Papa.
(Adriana Masotti, Ivica Hadaš - Vatikan, 23. rujna 2019.)
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z a j e d n i c e ...

Drage sestre i braćo, radosno vas očekujemo na Misnom slavlju Dvadeset i šeste nedjelje
kroz godinu, 29. rujna 2019. u 18.30h (St. Mary's, Haddington Road, Dublin 4). Toga dana
zazvat ćemo snagu i svijetlo Duha Svetoga na početku nove školske, vjeronaučne i
akademske godine. Nakon Sv. mise pojedinačno ćemo blagosloviti svakoga učenika. Stoga
vas, dragi roditelji, potičemo da dovedete svoje školarce odjevene u školske uniforme, pa da
zajedno molimo: i za njih, i za vas i s vama - koji ste njihovi prvi odgojitelji u vjeri. Molit ćemo
i za učitelje i vjeroučitelje. Krunica BDM – od 18.00h. Sv. ispovijed - od 17.15 do 18.15h.
TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK održat će se u Dublinu od utorka, 15. listopada do četvrtka,
17. listopada 2019. (19.30 do 21.30h) na lokaciji: Monastery of St Alphonsus, St Alphonsus'
Road Upper, Dublin 9. Čim prije se prijavimo na našu e-mail adresu zbog organizacije Tečaja.
Želimo ovim putem najaviti Susret bračnih parova i obitelji kojega organizira naša HKM
Dublin, a koji će se održati u nedjelju, 27. listopada 2019. u prostorima Avila Centra
(Bloomfield Avanu, Morehampton Rd, Ranelagh, Dublin 4). Susret će započeti u 11.00h , a
završit će večernjom Sv. misom u 18.30h u St. Mary's (Haddington Road, Dublin 4).
Paralelno će se odvijati, u istoj zgradi, susret za parove i susret za njihovu djecu. Program za
parove vodit će jedan bračni par zajedno sa voditeljem HKM Dublin, vlč. Levakovićem – a na
kojemu će se izmjenjivati svjedočanstva parova, rasprava na određene važne teme, te glazbeni
brojevi. Radionicu za djecu animirat će naša vjeroučiteljica Ivana Kokeza, uz pomoć još
pokojega člana naše Zajednice. Djeca će nam svoj rad prezentirati tokom susreta. Hrana i piće
bit će organizirani od strane Zajednice, a za troškove susreta bit će potrebno donirati
simboličan iznos. Na ovaj susret dobro su došli svi parovi iz cijele Irske. Potrebno je prijaviti
se – jer smo ograničeni prostorom na cca 40-ak parova. Ako nas bude više uskoro ćemo
susret ponoviti u nekom drugom terminu. Uskoro ćemo donijeti i više informacija svemu.
Želio bih vas, kao dušobrižnik, posjetiti i moliti s vama kao kod Blagoslova obitelji, provesti
vrijeme u druženju i razgovoru. Dobro je dogovoriti termin. Svi dosadašnji susreti sa obiteljima
i pojedincima prošli su doista lijepo i radosno – u molitvenom raspoloženju, ali i lijepom
druženju. Radujem se svakome susretu! No, neka nam najvažniji susret uvijek bude
EUHARISTIJA!
Ljubazno ste zamoljeni na e-mail naše Misije/inbox stranice na FB poslati svoje podatke:
ime i prezime, adresu, e-mail adresu/kontakt broj - te napisati aktivnost u koju se želite
uključiti, primjedbu, prijedlog… Hvala svima koji su to učinili!
Na Sv. misi Dvadeset i četvrte nedjelje kroz godinu, 15. rujna 2019. prikupljeno je milostinje
u iznosu od 145,67€. Drage sestre i braćo, hvala vam svima koji svojom aktivnošću, molitvom
i novčanim prilogom podržavate život i rad naše Misije.
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