NEDJELJNA ČITANJA
Mudr 7,7-11; Ps 90,12-17; Heb 4,12-13; Mk 10,17-30

Draga braćo i sestre,
u današnjem evanđelju Isus mladom bogatašu koji je, tako se čini, sve činio ispravno
u životu, pokazao mogućnost, kako može doći bliže Bogu. On ga upućuje na to da drži
zapovijedi, novac i bogatstvo nisu sve. Važnije je da Božja riječ postane stvarnost u
njegovom životu. To nije bilo kakva povijest koja se dogodila pred dvije tisuće godina,
Riječ je i danas živa. Ta povijest ima posla i s nama u našemu životu. Ako netko puno
radi da bi zaradio što više novca – ne da bi preživio, tada postoji opasnost da on ili ona
izgube iz vida prijatelje, obitelj. Netko tko se brine samo za svoju karijeru, koji se uvijek
želi probijati, koji gleda samo na stvar, često puta ne može druge prihvatiti, vidjeti,
čuti, osjetiti. Božja riječ je živa, rekao je sv. Pavao i ona prodire u našu nutrinu i dotiče
nas. Pitanje je kako s tom riječju ophodimo i što s njome radimo. Mladi bogataš koji je
došao k Isusu, odlučio je ne slijediti Isusa jer mu se učinilo da mu je bogatstvo važnije.
Možda je trebao još vremena da upozna što je za njega važno. Za njega bi možda bilo
dobro da se sjetio riječi iz knjige Mudrosti: razbor i mudrost puno su vrjedniji od
bogatstva. Ako uključimo naš razum možemo se drukčije odlučiti. Možemo se obratiti.
Novac po sebi ne zatvara nam put do Boga. Put zatvaramo sami sebi. Kod Boga uvijek
iznova imamo mogućnost nanovo početi, jer Bogu je sve moguće. nije svaki bogata
čovjek zatvoren za duhovnu dimenziju. Mnogi bogati ljudi imaju izgrađen unutarnji
život i pomažu nevoljnima. No, svatko tko izgubi nutarnji odmak od vlastitoga
bogatstva tako da mu bogatstvo umjesto Boga ispuni srce, ne shvaća da se osmišljen
život ne može kupiti. I da je čovjekovo pravo bogatstvo kada može usrećiti svoje
bližnje.
POTICAJ PAPE FRANJE—LISTOPADSKA POBOŽNOST
Papa Franjo pozvao je vjernike iz cijeloga svijeta da svakodnevno mole krunicu
tijekom cijelog mjeseca listopada. Poziva vjernike “da se mole Svetoj Majci Božjoj da
stavi Crkvu pod svoj zaštitnički plašt: da je čuva od nasrtaja zloga, velikog tužitelja,
te da ona istodobno postane sve više svjesna pogrešaka, zabluda, zlostavljanja
počinjenih u sadašnjosti i u prošlosti te da se bez imalo oklijevanja upusti u borbu
kako zlo ne bi prevladalo”. Sveti Otac odlučio je pozvati vjernike iz cijeloga svijeta da
svakodnevno mole krunicu tijekom čitavog marijanskog mjeseca listopada i sjedine
se tako u zajedništvu i pokori, kao Božji narod, moleći od Svete Majke Božje i sv.
Mihaela Arkanđela da štite Crkvu od đavla koji nas uvijek želi odijeliti od Boga i
jedne od drugih.

