
4. KORIZMENA NEDJELJA  15.3.2015. 
 

U TRAGANJU ZA SVJETLOM 
 

Bez sumnje, ljubav je najčešća tema ljudskih razgovora, književnih djela, filmova i 
pjesama. O njoj se govori najljepšim osjećajima i biranim riječima. To je samo znak da 
čovjek ne može živjeti bez ljubavi, da mora biti ljubljen i ljubiti. No, postoji i naličje te 
stvarnosti. Ljudi se međusobno kunu u ljubav, a istodobno smo svjedoci razočaranih, 
izigranih i neostvarenih ljubavi. Zašto? Zato što ljubav ima visoku cijenu koju čovjek često 
nije spreman platiti. To je cijena ponajprije vjernosti, a često i velikog odricanja i žrtve. U 
susretu s takvim zahtjevima ljubavi mnogi se ljudi pokažu slabićima i kukavicama. Zato je 
toliko iznevjerenih ljubavi, razvrgnutih brakova i razočaranih ljudi. 

Bog nije takav. U njega nema lica i naličja ljubavi, već uvijek odsijeva njezin najčišći 
oblik. On daje najveći mogući dokaz svoje ljubavi prema čovjeku žrtvujući svoga sina 
jedinca. „Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega 
vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni!“ Ako bi trebalo tražiti jednu od najljepših i 
najvažnijih rečenica u Bibliji, onda je zacijelo imamo u ovoj rečenici. 

Za čovjeka vjernika ne može biti sretnije spoznaje od ove da Bog nije neumoljiv i 
strog sudac, nego ponajprije dobri Otac koji ljubi i koji je spreman za tu ljubav platiti najveću 
moguću cijenu - žrtvu svoga Sina.  

Ipak, moramo pritom dobro razlikovati: evanđelje ne kaže da na kraju ne će biti suda, 
nego da se Bog odrekao suda i prepustio ga samom čovjeku. A sud je već u tome kako čovjek 
odgovara na tu Božju ljubav. Evanđelist kaže: „Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne 
vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.“  

Čovjek koji ne prihvaća Božje svjetlo ostaje u tami svojih zabluda i postaje svoj 
vlastiti sudac. Taj sud ne treba čekati na kraju vremena, on se događa već sada i ovdje. Cijelo 
prošlo stoljeće govorilo je o čovjeku bez Boga, u uvjerenju da će bez njega živjeti sretnije i 
slobodnije. A što je bio rezultat svega toga? Užasno niska cijena ljudskoga života. Zemlja je 
trebala nadomjestiti raj kojega nema, a čovjek je živeći bez Boga doveo u pitanje čak i sam 
opstanak ljudske vrste i zemlje kao takve. Zato za današnje čovječanstvo nema ništa važnije 
od povratka k Bogu i njegovu svjetlu. Samo na Božjoj ljubavi prema čovjeku može se zapaliti 
prava ljubav u srcu čovjeka, koja neće imati nikakva tamnog naličja. 

Vjerujemo da je Bog ljubio i da ljubi ovaj svijet; vjerujemo da je mene i tebe Bog 
ljubio i da nas sada ljubi. Tu nam svoju ljubav dariva na poseban način u nedjeljnom 
euharistijskom slavlju. To je čas obnove naše vjere, našega povjerenja u Božju ljubav i 
spremnosti da joj se otvorimo, da joj odgovorimo svojim darivanjem drugima. 

Ova Četvrta korizmena nedjelja želi nam otvoriti oči srca kako bismo znali što treba 
činiti i kako se u životu vladati. Budući da takav život nadilazi našu narav, treba se, kako Isus 
kaže Nikodemu, preporoditi, ili ponovno roditi kako bismo postali novi ljudi, rođeni od Duha 
po milosti i Isusovu djelovanju u duši. 

Kršćanin bi trebao biti sijač Božjeg svjetla, ljubavi, sloge, mira, radosti, praštanja. 
Takva ljubav je svemoćna i jedino ona pobjeđuje zlo i Zloga u svijetu. Budimo svjetionik koji 
sije to Božje svjetlo. Vjerujte, doživjet ćemo čudo. Otkrit ćemo da nismo sami i da naše 
svjetlo otkriva mnoge sijače Božje ljubavi. 

Pravi kršćanin ljubi Božju ruku i dok ga miluje i blagoslivlja kao i onda kad je vrlo 
teškom osjeća. Svakoj se radosti u životu veselimo i prihvatimo križ života spremnošću i 
vjerom. Znamo da ga je Božje srce ogrijalo, svemoć načinila, Božje sveznanje izmjerilo da ne 
bude ni pretežak ni prevelik. Gospodin će u pravi čas dati svoju milost po kojoj ćemo postati 
sinovi svjetla.  

Naravni je život samo posuda za Božje djelovanje i Božju milost. Ona ne smije biti ni 
prepuna ni prazna. Bila bi zabluda posudu razbiti i dozvoliti da se prelije jer tko hoće vidjeti 
zvijezde, mora od svjetla svjetiljke u tamu. 

Prepustimo svoj život u Božje ruke. Učinimo sa svoje strane sve što možemo, a 
Gospodin neka bude onaj koji će posudu srca puniti do kraja.  

fra Martin Jaković 



 2

 
4. KORIZMENA NEDJELJA 
 
1. ČITANJE: 2 Ljet 36, 14-16. 19-23 
 
Srdžba se i milosrđe Gospodnje očituje prognanstvom i izbavljenjem naroda. 
 

U one dane: 
Svi su svećenički poglavari i narod gomilali nevjeru na nevjeru slijedeći gnusna djela 

krivobožačkih naroda, oskvrnjujući dom Gospodnji, posvećen u Jeruzalemu. 
Gospodin, Bog njihovih otaca, slao je k njima zarana svoje glasnike, slao ih svejednako, 

jer mu bijaše žao svojega naroda i svojega prebivališta. Ali su se oni rugali Božjim 
glasnicima, prezirući njegove riječi i podsmjehujući se njegovim prorocima, dok se nije 
podigla Gospodnja jarost na njegov narod te više nije bilo lijeka. 

Spalili su Božji dom, oborili jeruzalemski zid i sve utvrde njegove vatrom spalili. One što 
izbjegoše maču odvede Nabukodonozor u Babilon u sužanjstvo. Postali su robovi njemu i 
njegovim sinovima, dokle nije nastalo perzijsko kraljevstvo. Da bi se ispunila riječ koju 
Gospodin reče na Jeremijina usta: „Dokle se zemlja ne oduži svojim subotama, počivat će za 
sve vrijeme u pustoši dok se ne ispuni sedamdeset godina.“ 

Ali prve godine perzijskoga kralja Kira, da bi se ispunila riječ Gospodnja objavljena na 
Jeremijina usta, podiže Gospodin duh perzijskoga kralja Kira te on oglasi po svemu svojem 
kraljevstvu usmeno i pismeno: „Ovako veli perzijski kralj Kir: 'Sva zemaljska kraljevstva 
dade mi Gospodin, Bog nebeski. On mi naloži da mu sagradim dom u Jeruzalemu, u Judeji. 
Tko je god među vama od svega njegova naroda, Bog njegov bio s njim, pa neka ide onamo!'“ 
 
 
 
PRIPJEVNI PSALAM (Ps 137) 
 
Nek mi se jezik za nepce prilijepi 
 ako spomen tvoj smetnem ja ikada. 
 ***** 
Na obali rijeka babilonskih 
 sjeđasmo i plakasmo 
 spominjući se Siona; 
o vrbe naokolo 
 harfe svoje bijasmo povješali. 
 ***** 
I tada zarobljivači naši 
 zaiskaše od nas da pjevamo, 
mučitelji naši - da se veselimo: 
 „Pjevajte nam pjesmu sionsku!“ 
 ***** 
Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo 
 u zemlji tuđinskoj! 
Nek se osuši desnica moja, 
Jeruzaleme, ako tebe zaboravim! 
 ***** 
Nek mi se jezik za nepce prilijepi 
 ako spomen tvoj smetnem ja ikada, 
ako ne stavim Jeruzalem 
 vrh svake radosti svoje! 
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2. ČITANJE: Ef 2, 4-10 
 
Mrtvi grijesima, milošću ste spašeni. 
 
Braćo: 
Bog, bogat milosrđem, 
zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, 
nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, 
oživi zajedno s Kristom 
- milošću ste spašeni! - 
te nas zajedno s njim uskrisi i posadi 
na nebesima u Kristu Isusu: 
da u dobrohotnosti prema nama 
u Kristu Isusu 
pokaže budućim vjekovima 
preobilno bogatstvo milosti svoje. 
Ta milošću ste spašeni po vjeri! 
I to ne po sebi! 
Božji je to dar! 
Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. 
Njegovo smo djelo, 
stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, 
koja Bog unaprijed pripravi 
da u njima živimo. 
 
 
EVANĐELJE: Iv 3, 14-21 
 
Bog je poslao Sina na svijet, da se svijet spasi po njemu. 
 
U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: 
“Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, 
tako ima biti podignut Sin Čovječji 
da svaki koji vjeruje 
u njemu ima život vječni. 
Uistinu, Bog je tako ljubio svijet 
te je dao svoga Sina Jedinorođenca 
da nijedan koji u njega vjeruje 
ne propadne, 
nego da ima život vječni. 
Tȁ Bog nije poslao Sina na svijet 
da sudi svijetu, 
nego da se svijet spasi po njemu. 
Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; 
a tko ne vjeruje, već je osuđen 
što nije vjerovao 
u ime jedinorođenoga Sina Božjega. 
A ovo je taj sud: 
Svjetlost je došla na svijet, 
ali ljudi su više ljubili 
tamu nego svjetlost 
jer djela im bijahu zla. 
Uistinu, tko god čini zlo, 
mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti 
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da se ne razotkriju djela njegova; 
a tko čini istinu, 
dolazi k svjetlosti 
nek bude bjelodano 
da su djela njegova u Bogu učinjena.“ 
 
 
MOLITVA VJERNIKA 
 
Sabrani u Duhu Svetome upravimo svoje molitve nebeskome Ocu, koji je poslao na svijet 
svoga Sina da bismo se po njemu spasili. Recimo mu: 
 
Oživi, Gospodine, narod svoj! 
 
1. Milosrdni Oče, blagoslovi svoju Crkvu za istinsko svjedočanstvo tvoje ljubavi prema svim 

ljudima, molimo te. 
 
2. Sveti Bože, daj da nosioci služba u Crkvi revno vrše prihvaćeno poslanje usprkos svojim 

slabostima, molimo te. 
 
3. Gospodine Bože, podari slabima i grješnima vjeru da je tvoje milosrđe veće od ljudskih 

grijeha, molimo te. 
 
4. Izvore života, po znamenu križa pomozi katekumenima u javnom prihvaćanju i 

priznavanju Krista jedinim spasiteljem svijeta, molimo te. 
 
5. Sazivatelju Crkve, nadahnjuj naše zajednice da u njima svakodnevno raste predanje tebi, 

molimo te. 
 

6. Nebeski Oče, oslobodi naše pokojne svih dugova i uvedi ih u svoju vječnu radost, molimo 
te. 

 
Gospodine Bože, primi ove usrdne prošnje i podigni naš pogled prema Raspetome da s 
pouzdanjem krenemo na put prema uskrsnoj svjetlosti u kojoj ćeš ti otrti svaku suzu s ljudskih 
očiju. To te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. 
 
=================================================================== 
Svete mise kroz tjedan služit ćemo po sljedećim nakanama: 
 
Ponedjeljak: 7.00: + Iz obitelji Vlašić-Barišić 
(16.3.15.) 7.00: + Ivan i Marija Markovinović 
 19.00: + Ivanka Bukovac 
 
Utorak: 7.00: + Stjepan i Terezija Bršec 
(17.3.15.) 19.00: Za štovatelje sv. Antuna 
  Molitvene nakane u čast sv. Antuna 
 
Srijeda: 7.00: + Luka Brkić 
(18.3.15.) 7.00: + Ljerka, Dražen, Jelena i Mijo Špoljar 
 19.00: + Josip i Ana Kobeščak 
 
Četvrtak: 7.00: + Josip Buzina 
(19.3.15.) 10.30: + Josip Babenko i Josip Mikloška 
 19.00: + Braća, roditelji i dobrotvori našega reda 
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Petak:  7.00: + Marija i Alojz Pavlović 
(20.3.15.) 19.00: Kumulativne 
 
Subota:  7.00: + Miše i Anđa Šarić 
(21.3.15.) 7.00: + Bistra i Marica Stojanov 
 19.00: + Ivan i Milica Pušić i Ljubomir Omejec 
 
Nedjelja:  7.30: + Mirko i obitelj Drmečić 
(22.3.15.) 9.00: Za obitelj Ivana Antunovića 
 10.30: Za župu i župljane 
 12.00: + Stjepan Klepac 
 19.00: + Ivan i Kata Kotarac 
 

 
Obavijesti: 
 

Frama 

Večeras u 20.15 sati redoviti je susret Frame. Tema susreta je siromaštvo. 
 

Zaručnički tečaj 

 Sljedećeg tjedna, od ponedjeljka do petka, u našoj župi održat će se zaručnički tečaj. 
Tečaj će se održavati u Dvorani sv. Franje s početkom u 19.30 sati. 
 

Sv. Antune, moli za nas 

U utorak započinje pobožnost "13 utoraka" pred blagdan sv. Antuna Padovanskog. 
Raspored pobožnosti otisnut je na zadnjoj stranici župnoga lista. Pozivamo štovatelje sv. 
Antuna i sve naše župljane da sudjeluju u ovoj pobožnosti. 

 
Župni zbor 

 Proba župnoga pjevačkog zbora održava se utorkom i petkom u 20.00 sati. 
 

Euharistijsko klanjanje 

Srijedom od 8.00 do 18.00 sati je euharistijsko klanjanje pred Presvetim Oltarskim 
Sakramentom u kapelici Svetoga Duha. 

 
Križni put 

 Svake srijede i petka u 18.15 sati u našoj crkvi kroz Korizmu održava se pobožnost 
križnoga puta. U srijedu, 18. ožujka, križni put će predmoliti članovi Vojske Bezgrešne, a u 
petak, 20. ožujka, ansambl „Kolbe“. 
 

Katekumeni 

 U srijedu u 19.30 sati održat će se susret katekumena i ostalih pripravnika za primanje 
sakramenata. 

 
Sveti Josip 

U četvrtak je blagdan sv. Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije. Kod nas su u 
župnoj crkvi svete mise toga dana u 7.00; 10.30 i 19.00 sati. U Domu umirovljenika «Sveti 
Josip» slavit ćemo svetu misu u 11.00 sati. Djelatnicima i korisnicima Doma upućujemo 
najiskrenije čestitke te zagovor i zaštitu sv. Josipa. 
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Uskrsni pohod bolesnicima 

 U petak ćemo obići naše starije i bolesne župljane koje redovito posjećujemo uoči 
Uskrsa. Ostale starije i bolesne osobe koji se žele ispovjediti prije Uskrsa treba prijaviti u 
župnom uredu do četvrtka. 
 

Franjevački svjetovni red 

U nedjelju u 16.30 sati održat će se susret Franjevačkoga svjetovnog reda. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Molitvene nakane na 13. utoraka 

Za vrijeme pobožnosti 13. utoraka, upis molitvenih nakana za utorke, kao i upis ostalih 
misnih nakana, bit će omogućen utorkom u župnom uredu do 18.30 sati. Zbog velikog broja 
vjernika koji dolaze na svetu misu, zbog skučenosti prostora u sakristiji gdje se svećenici, 
ministranti i ostalo osoblje priprema za bogoslužje, utorkom neće biti upisivanja misnih 
nakana u sakristiji. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Korizmena akcija OFS-a 

 
Karitativna grupa Franjevačkoga svjetovnog reda danas organizira korizmenu akciju za svoje 
starije i bolesne članove. Možete ih posjetiti u vjeronaučnoj dvorani nakon svetih misa. 
Svojom kupnjom i prilogom pomoći ćete im da njihovi bolesni članovi osjete bliskost i 
toplinu ovih blagdanskih dana i radost Uskrsa. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
KRŠTENJA: 
 

7. ožujka 2015. 

Dominik Antun HRENAR 
sin Gorana i Kristine r. Ladiš 

Ema MRKONJIĆ 
kći Tomislava i Ivane r. Kurtoić 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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