Proturječje Sina Čovječjega...
[...] Koliko puta mnogi neoprezni vjernici

izabiru za sebe i za svoje obitelji samo ono prividno
zemaljsko, što nam se nudi linijom manjega otpora,
a život je takav da onaj koji ne gleda duhovnim očima ne vidi skriveni otrov iza toga, to jest ne vidi kušnju napasnikovu dok se ne pokažu posljedice. A
kad se napokon otkriju posljedice, te shvatimo da je
iza toga bio skriveni smrtonosni otrov, onda gotovo
postaje kasno. No, srećom, Bog nas ne odbacuje ni
onda kad, svjesno ili nesvjesno, biramo protiv njega
i kad mu se ponašanjem iznevjerimo. On nas ne
kažnjava ni u najvećoj nevjernosti, već nam pruža
prigodu preko svoga Sina, koji nas spašava svojim
uzdizanjem na križ. A osim toga, ostavlja nam upravo znak Kristova križa da učimo na njegovu primjeru
i da iz križa crpimo spasenje i snagu. Doista, ako
biramo život bez križa, odbacujemo Sina Božjega
jer je on trajno uzdignut na križ, te biramo za sebe i
za svoje obitelji smrt i rastemo bez ikakve zaštite i
imuniteta na otrov grijeha i zla.
Korizma je prigoda da stavimo ispred sebe
križ Gospodinov i da obnovimo svoju vjernost našemu Spasitelju. Držimo pred očima taj znak da se
spasimo, da se održimo, da izbjegnemo smrt i propast. Uzvisimo križ našega Gospodina u svome životu, jer na njem je bio uzvišen Sin Čovječji, Spasitelj svijeta i objavitelj Božje ljubavi koja nas nikada
ne napušta. Utisnimo križ u srce jer on je jamstvo
života vječnoga budući da je na njemu visio Jamac
našega oproštenja. Ljubimo Svjetlo koje je došlo na
svijet za nas, te živimo u svjetlosti i dobrim djelima
pokazujući svoju vjernost njemu koji je prihvatio osudu križa da nas oslobodi osude smrti. Vjerujmo u
Božju ljubav koja u Kristu nije bila prazna riječ, već
pravi čin i znak, prava sila koja nas liječi od otrova
grijeha i koja nas vodi u život vječni.

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 porobljivači 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!
Otpjevni psalam: Ps 137, 1-8

PROMIŠLJANJE
SV. JOSIP – 19. ožujka
Crkva danas slavi blagdan sv. Josipa, zaručnika
Blažene Djevice Marije, Isusova poočima, zaštitnika Crkve i hrvatskoga naroda. U Svetom pismu nema puno
mjesta u kojima se Josip spominje, ali ipak su to važna
mjesta za Isusov zemaljski život. Zbog toga su se množili apokrifi, ali su crkveni oci znali otkriti pravu ulogu svetoga Josipa i razlučivati bitno od nebitnoga.
Razvoju teologije o sv. Josipu pridonijela je franjevačka škola. Tako sv. Bonaventura veliča sv. Josipa
kao savršen uzor pobožnosti prema Isusu i Mariji. Sv.
Bernardin Sijenski u jednom govoru čak spominje tjelesno uskrsnuće sv. Josipa i njegovo uznesenje na nebo. U
povijesti je zabilježeno mnoštvo štovatelja sv. Josipa, a
veće štovanje započelo je sredinom 9. stoljeća.
U Protokolu Hrvatskoga sabora za 9. i 10. lipanj
1687. godine nalazi se na latinskom jeziku ovaj
tekst: ‘Sveti Josip, Krista Spasitelja vjerni hranitelj, Djevice Bogorodice djevičanski zaručnik, za posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u Državnom saboru godine
1687. od redova i staleža jednoglasno je odabran.’ Štovanju svetoga Josipa u Hrvatskoj osobito su
pridonijeli oci isusovci. Njihovo sjemenište sv. Josipa za
siromašne đake na Griču u Zagrebu, bilo je zorno svjedočenje svečeve brige za siromašne.
Koliko je sveti Josip blizak vjernicima, svjedoči i
to da je samo karmelski red krajem 18. stoljeća imao
više od 150 crkvi posvećenih sv. Josipu. Od crkvi na
hrvatskom govornom području posvećenih sv. Josipu
spomenimo onu u Zagrebu na Trešnjevci, podignutu
zalaganjem kardinala Alojzija Stepinca, pa onu u Sarajevu na Marindvoru i u Zenici, sagrađene zalaganjem nadbiskupa Ivana Evanđelista Šarića. Crkva na Dubovcu u
Karlovcu podignuta je zalaganjem monsinjora Marijana
Radanovića, a posvetio ju je kardinal Franjo Šeper. Ne
samo današnji dan, nego i čitav mjesec ožujak posvećen
je sv. Josipu, vjerojatno zato što ovaj svetac uz Isusa i
Mariju zauzima najpovlaštenije mjesto u povijesti spasenja. [...]
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Bog je poslao Sina na svijet
da se svijet spasi po njemu.
https://zagrebacka-policija.gov.hr/o-nama/
policijska-kapelanija-majke-bozje-kamenitih-vrata/

Razlog za radost

Evanđelje: Iv 3, 14-21
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. Ta 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 da se ne
razotkriju djela njegova; a tko čini istinu,
dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da
su djela njegova u Bogu učinjena.«
SV. ĆIRIL JERUZALEMSKI
Crkva 18. ožujka slavi sv. Ćirila
Jeruzalemskog, biskupa i crkvenog naučitelja poznatog po slavnim katehezama.
Radi se o 24 kateheze u kojima je sustavno prikazao nauk o sakramentima inicijacije: krštenju, potvrdi i Euharistiji. Ćiril je
znao govoriti jasno i neposredno pa je bio
razumljiv i jednostavnim ljudima bez naobrazbe. [...]

NAJAVA

https://hkm.hr/svetac-dana/sveti-ciril-jeruzalemski/

POBOŽNOST 13 UTORAKA U ČAST
SV. ANTUNU NA SVETOM DUHU (kao i
u ostalim svetištima sv. Antuna Padovanskog) ZAPOČINJE OD 16. OŽUJKA
2021.

Četvrta korizmena nedjelja zove se Laetare.
Prevedeno, to bi značilo “veseli se!” Korizmeno vrijeme i radost – ide li to skupa? “Veseli se!”, tako glase
prve riječi današnje mise. One potječu od proroka
Izaije. On kaže u posljednjem poglavlju svoje proročke knjige: “Veseli se, Jeruzaleme, kličite zbog njega, svi koji ga ljubite! Radujte se, radujte s njime, svi
koji ste nad njim tugovali! Nadojite se i nasitite na
dojkama utjehe njegove.” (Iz 66,10-11)
Svjetske utjehe trenutno pritječu nešto oskudno. Uokolo biva sve tješnje, brige rastu iz dana u
dan. U kom pravcu se to razvija? Ako pošteno sagledamo situaciju, zar se to ne bi moglo nazvati svjetskom privrednom krizom. Gdje je tu razlog za radost?
Jedne noći netko je pokucao na vrata kuće u
Jeruzalemu u koju se Isus uselio kad je kao hodočasnik došao na slavlje. Pred vratima je stajao gradski
vijećnik imenom Nikodem. Zbog straha od kolega
nije se usudio po danu, javno razgovarati sa spornim
čovjekom iz Nazareta. Tako je tajno došao po noći.
Razgovor je potrajao dugo i učinio je zaokret u njegovom životu. Što mu je Isus rekao bilo je tajanstveno. Usrećujuće i zastrašujuće ujedno. Isus je govorio
o nepredočivoj ljubavi Božjoj prema ljudima. Ali također o patnji, smrti, križu.
“Bog je tako ljubio svijet…” Taj svijet sa njegovim ljepotama, ali i sa patnjom koja kao da ne prestaje. Bog ne ide za tim da osudi svijet, nego da ga
spasi. Mnogi misle, da bi religija bila prije svega osuda i proklinjanje “svijeta”. Isus pokazuje noćnom gostu nešto sasvim drugo. Sluti li Nikodem, da je on
Bogu beskrajno dragocjen? Da je on njemu toliko
vrijedan, da je Bog za njega dao svoje najdragocjenije, svoga vlastitoga Sina?
I Isus podsjeća Nikodema na jedan stari
izvještaj iz ranog doba židovskoga naroda. Tada,
kad su oni bili na putu u pustinji, nakon izlaska iz
Egipta, mnogi su bili obeshrabreni. Bunili su se protiv Mojsija. Zmije otrovnice ujedale su ljude. Mojsije
je dao napraviti jednu motku na koju je pričvrstio metalnu zmiju. Tko ju je pogledao bio je izliječen od
zmijskoga ugriza. Tako će biti sada, kaže Isus

►

noćnom gostu: On će biti “podignut” na
križ. I tko ga pogleda, bit će spašen.
Ljubav Božja prema svijetu – i
križ: kako to ide skupa? U ovom svijetu
mi nismo pošteđeni od patnje. Svijet
nije raj. Ali nije ni bez nade. U njemu
ima dosta tame. Zlo potamnjuje svijet.
Što je svjetska privredna kriza drugo,
nego učinak, posljedica nagomilavanja
mnogih malih i velikih vladanja neprimjerenih situaciji? Od špekulacija i pretjeranosti, pohlepe i oholosti, od sudjelovanja mnogih, kako velikih tako i malih u svemu tome. Svi sjedimo u istoj
lađici.
Što nam je rekao Isus: “Tko čini
istinu, dolazi k svjetlosti.” Puno toga
što nas sada, u ovom vremenu rastućih poteškoća pogađa, ima posla s
time, da “istina dođe na svjetlost”. To
je bolno, ali je i šansa. Istina nad našim pogreškama, nad pogreškama
drugih koje i nas pogađaju. Ali i istina
da Bog ljubi ovaj svijet, sa svim njegovim pogreškama, i nas, mene, svakoga pojedinca, s mojim pogreškama. To
je razlog za radost. Na nedjelju Laetare.
Fra Jozo Župić
https://www.franjevci-split.hr/4-korizmena-nedjelja-2/
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