ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. JURJA
MUČENIKA, PLEŠIVICA
18.2.2018. – 25.2.2018.

RASPORED SVETIH MISA
19.2.2018. – 25.2.2018.
PONEDJELJAK, 19.2.2018., Konrad, Rajko
Br. 113 god. X

UTORAK, 20.2.2018., Panonski mučenici, Leon Čudotvorac

PRVA KORIZMENA NEDJELJA
18. veljače 2018.

SRIJEDA, 21.2.2018., Petar Damiani, Eleonora (kvatre)
ČETVRTAK, 22.2.2018., Katedra sv. Petra, Tvrtko
18 sati 1)PETAR i ŠTEFANIJA Lacković 2)DRAGICA i JOSIP Braje

„“Duh nagna Isusa u pustinju.“ Božji
Duh vodi u osamu koja je mjesto

PETAK, 23.2.2018., Polikarp, Grozdan (kvatre)

istinskoga susreta. Nitko tko nije prošao
iskustvo osame, nije upoznao snagu
susreta, dubinu slušanja, ljepotu

SUBOTA, 24.2.2018., Matija, Goran (kvatre)
Gornja Reka 18 sati Pintarić NIKOLA, BARICA i NIKOLA i ob. Petrović STJEPAN

NEDJELJA, 25.2.2018., DRUGA KORIZMENA NEDJELJA
11 sati
DRAGICA Tandarić i ob. Rubinić

zajedništva koje je oslobođeno svega
suvišnoga. Pustinja daje spoznati sve
suvišno i otkriti ono što nam je istinski

Prvo čitanje:
Post 9,8-15
Drugo čitanje:
1 Pt 3,18-22
Evanđelje:
Mk 1,12-15

potrebmo. Korizma je vrijeme osame koja
liječi našu osamljenost; povlačenje koje
osposobljuje za novu ljepotu susreta;
vrijeme slušanja koje daje pravu mjeru
našim riječima.“

OSTVARUJEMO SE KROZ KUŠNJE
Na početku smo korizme koja simbolizira naš životni put. Ljudski život je vrlo velika
tajna za svakog čovjeka. Čovjekom se treba postati, s godinama odgoja treba izrasti u
odgovornu osobu i kao takav može biti potpun i sretan. Taj proces ima svoje faze koje
postupno trebamo ostvarivati. Biblijski nam tekstovi svjedoče kako je Bog oduvijek
želio sklapati savez prijateljstva i vjernosti s ljudima, počevši od Adama i Eve, Noe,
Abrahama, Mojsija do Isusa Krista - do naših dana. I nama pruža ruku i poziva nas na
zajedništvo. Tako nam slavlja tijekom liturgijske godine približavaju pojedine činove
spasenja iz Kristova života. I ove korizme pozvani smo na obraćenje, a to znači da ne
trebamo mijenjati mišljenje o nekome ili nečemu, nego korjenito promijeniti svoj život
u svjetlu vjere u Kristovo uskrsnuće. Na taj put krenuli smo po sakramentu krštenja.
Krist je s nama i u nama. Svojom nam riječju i svojim otajstvima omogućuje da
odgovorimo trajnom Božje pozivu. U iščekivanju našeg odgovora i odazva Bog je
strpljiv, pravedan i milosrdan. Isusovih 40 dana u pustinji možemo preslikati na 40 dana
korizme i razmišljajući nad biblijskim izvještajima organizirati svoj molitveni život
tijekom korizme. Prije svega to je povlašteno vrijeme u kojem se trebamo više posvetiti
Bogu. Dolazit će razne napasti i problemi koji će nas više ili manje udaljavati od Boga.
No, važno je na kraju ostati sabran, dosljedan i svjestan Božje prisutnosti te
učvrstiti svoju vjeru i povezanost s Bogom. Liturgijska čitanja ove nedjelje izvještajem
o općem potopu i Isusovim kušnjama svjedoče nam kako je Stari zavjet nadopunjen
Novim zavjetom, kako Božji savez s Noom svoj konačni smisao dobiva u sakramentu
krštenja. Tako postajemo drugi Krist jer krštenjem po sklapanju saveza s Bogom
počinjemo ostvarivanje našeg spasenja. Voda je znak novog svijeta, novog života i
početka. Ona sve čisti i osvježava. Apostol Petar u svojoj poslanici povezuje krštenje s
ispovijedanjem vjere u Kristovo vazmeno otajstvo muku, smrt, uskrsnuće i uzašašće na
nebo. Nasljedovanjem Krista kroz razne kušnje dolazimo k Ocu nebeskom. Sâm se Isus
povukao u pustinju, u osamu, da proživi kušnju gladi, časti i čuda. Na ova tri odnosa
čovjek se profilira u svjesnu, zrelu osobu. Isus će tako lakše razumjeti ljude s
problemima, koji prolaze kušnje i hrvaju se s napastima. U tom smislu i korizma sa
svojim propisima ima smisao kušnje. Tako postovi i druge pokore nemaju smisla u sebi.
Smisao je njihov u provjeri samoga sebe u napretku do preporađanja. Svi biblijski likovi
nakon kušnje postali su novi ljudi spremni za novo poslanje. Čak su im i imena
mijenjali. Važno je da se u nama stvori stav opredijeljenosti za dobro, skromnosti i
poniznosti. Odricanje samo u vrijeme korizme, a poslije opet po starom običaju, nema
smisla. Nažalost, mnogi baš tako postupaju. Čak broje dane i djela s radošću očekujući
kad će nastaviti po načinu življenja prije korizme. U svakom slučaju možemo uočiti
kako se vrlo teško rađa u nama istinski čovjek koji je stvoren na sliku Božju. Kao da se
bojimo biti ljudi. Prije sudbonosnog životnog zahvata vrijedno bi bilo povući se u
osamu i ispitati se da li smo jaki ostati čovjekom u svim životnim kušnjama. Da li smo
spremni prihvatiti sve žrtve, a ne iznevjeriti sebe i svoj identitet? Time bi bili jaki
nositi sav teret života preko križa do uskrsnuća.

1. korizmena nedjelja godine B (Mk 1,12-15)
Za biblijskog čovjeka pustinja ima mnoga značenja. Ona je zemlja
nenastanjena, od koje je Bog ustegao svoj blagoslov, pa je područje zla i
kušnje. Pustinja je mjesto napuštenosti i beživotnosti, ali ujedno i mjesto
pročišćenja novosti života, jer se u pustinji četrdeset godina čistio narod
oslobođen od egipatskog ropstva. U svezi značenja broja četrdeset... dažd u
vrijeme Noe trajao je četrdeset dana... a Mojsije je bio četrdeset dana na
Svetoj gori prije nego li je dobio ploče zapovijedi. Tako i Isus, poput
Mojsija, u pustinji prihvaća sve ono što sa sobom nosi mesijanska služba.
Isusova kušnja u pustinji u isto je vrijeme i objava pobjede u našoj vlastitoj
pustinji, pobjede u teškim trenucima pokore i odricanja. “Ispunilo se
vrijeme”, kaže Isus. Dosta je sljepoće svijeta i tvrdoće srdaca, potrebno je
promijeniti strah i sebičnost u milost i sebedarje. Potrebno je prihvatiti
tajnu vlastitog života s njegovim kušnjama i poteškoćama, te u svemu
prepoznati mogućnost hoda prema dobru. Gospodine! Ti si svoje djelo
otkupljenja učinio. Sada je na nama red da potaknuti, ohrabreni i
prosvjetljeni Tvojim primjerom pobijedimo zlo u svojem životu.
Nauči nas otkriti mudrost pustinje. Nauči nas ne bojati se svoje ljudske
naravi, već dopustiti Ti da u nama budeš pobjednik. Nauči nas hodočastiti
u vlastito srce da u njegovoj tišini čujemo Tvoj govor.
KLANJAMO TI SE, KRISTE,I BLAGOSLIVLJAMO TE,
JER SI PO SVOJEM SVETOM KRIŽU OTKUPIO SVIJET!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KRIŽNI PUT je četvrtkom i nedjeljom pola sata
prije svete mise.

Župni oglasi:
● Vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike je po redovitom rasporedu.
● Možete kupiti knjigu „Duhovna baština Stepinčeva i
Kuharićeva zavičaja“. Cijena knjige je 200 kuna.
● Vjerski tisak: Glas koncila, Srce Isusovo

