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4. KORIZMENA NEDJELJA (SREDOPOSNA) (B) 

„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.“ 

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! 



 
ivim ti se, Gospodine! Toliko 
si vremena odvojio za 
Nikodema, razgovarao s 
njime, upustio se u duboke 

sadržaje i objašnjavao mu tajne 
koje nisi ni u najpovjerljivijim 
razgovorima otkrivao 
apostolima. A 
Nikodem je bio farizej! 
No, unatoč tome, 
strpljivo i s ljubavlju 
razlagao si mu Božje 
planove. Možda bi se 
to i meni moglo 
dogoditi, Gospodine, 
kada bih, poput 
Nikodema, htio 
proboraviti duže 
vremena s tobom, 
kada bih ti povremeno 
mogao žrtvovati i dio noći da 
razgovaram s tobom. U trci s 
vremenom ne nalazim dovoljno 
prostora za tebe, dovoljno vremena 
da ti se posve posvetim.  
Zahvaljujem ti, Gospodine, za ovaj 
razgovor. Hvala ti za objavu Očeve 
ljubavi. Divno je osjetiti i čuti: Bog je 
tako ljubio svijet, Bog je tako ljubio 
mene, Bog je tako ljubio ljude - da 
je Sina svoga dao! Ti si, Isuse, 
objava Božje ljubavi. Ti si neprestani 
znak i govor: Božje ljubavi. Oprosti  

 
za sve trenutke u kojima je čovjek u 
napasti da pomisli da si ga 
zaboravio, da ga ne voliš. Ima kušnji 
u kojima se ne snalazimo, ima 
poteškoća koje nam se čine da 
nadilaze naše mogućnosti. Ipak, ne 

dopusti da ikada zaboravimo u 
svemu tome da si ti ljubav sama, da 
ljubiš i iznad ljudskog shvaćanja. I 
kada mi ne možeš pomoći, i kad mi 
se čini da ne mariš za mene, i kada 
te ne vidim, želim vjerovati da me 
ljubiš i da mi nikad nećeš uskratiti 
svoju ljubav.  
Ti si, Isuse, svjetlo! Došao si na 
svijet da ovaj svijet istrgneš iz 
mraka, iz neznanja, iz zablude, iz 
grijeha. Došao si da raspršiš sve 
oblake koji su se nadvili nad 
obzorjem ove zemlje. Došao si da 
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LJUBAV BOŽJA NIKAD NE PRESTAJE 



Sv. Josip nas obasjaš svjetlom da bi nada 
našla put do našeg srca, do naših 
obitelji, do naših misli i osjećaja. 
Govoriš za sebe da si svjetlo svijeta. 
Upozoravaš i na opasnost: ljudi su 
više voljeli tamu, bojali su se svjetla, 
nisu htjeli svjetlu izložiti svoja djela 
tame. Zato si ti, Isuse, naišao na 
otpor i na protivljenje.  
Mi te, Isuse, danas prihvaćamo. Po 
sakramentu krštenja, Isuse, pališ u 
našim srcima svjetlo koje više neće 
ugasnuti. Zapaljena je svijeća vjere i 
ljubavi. Žar i toplina, rasvjetljenje i 
život zapaljene svijeće, zapaljenog 
ognja polako osvajaju ovu zemlju. 
Za nas je tvoja pobjeda već utkana u 
tajnu našeg života: u krštenju. 
Svijeća zapaljena na tvojoj uskrsnoj 
svijeći osvaja tamu našega srca. Mi 
smo prosvijetljeni tvojim svjetlom.  
Preporučamo ti, Isuse, sve one 
odrasle osobe koji  će o vazmenim 
blagdanima primiti sakramente 
kršćanske inicijacije. Neka prime 
tvoje svjetlo vjere, neka prime tebe 
kao svjetlo života!  
Preporučamo ti, Isuse, i sve one koji 
su već kršteni, a u uskrsnoj noći žele 
obnoviti svoja krsna obećanja da bi 
mogli živjeti kao djeca svjetla! 
Svjetlo je došlo na svijet u tvojoj 
osobi i mi se, Isuse, opredjeljujemo 
za tebe!                     fra Zvjezdan 

 

Sv. Josip, muž 
Marijin zakonski je 
otac Isusov. On je 
zaštitnik hrvatskog 
naroda. Bio je 
kraljevskog roda, u 
njegovo vrijeme 

vrlo siromašnog. Radio je kao 
stolar. Sv. Matej apostol i 
evanđelist kaže za nj da je bio 
pravednik, što znači krepostan i svet 
muž. Ostao je zbunjen kada je vidio 
da je Marija trudna, a nije znao na 
koji način je ostala trudna. Bio je 
siguran da je čestita žena te da 
izbjegne govorkanja i sve negativno 
što bi za nju slijedilo, odlučio ju je 
potajno otpustiti. No kada ga je 
Božji anđeo poučio da je trudna po 
Duhu Svetome, prihvatio je bez 
bojazni Božji plan. 
Išao je s Marijom u Betlehem na 
popis pučanstva i tada se rodio 
Isus. Potom je bježao u Egipat pod 
Herodovom smrtnom prijetnjom 
Isusu. Hodočastio je s 
dvanaestogodišnjim Isusom i 
Marijom iz rodnog Nazareta u 
Jeruzalem i zabrinuto je tražio Isusa, 
koji im se bio izgubio. O kasnijem 
životu i kada je umro ne znamo 
ništa. 
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Usred otuđenja grijeha Bog podiže spasenje! To je 
temeljna poruka ove korizmene nedjelje! Liturgija riječi 
želi nam posvijestiti da smo grešni i ohrabriti nas za nadu 
spasenja koja je u Isusu Kristu! Prvo nam čitanje stavlja 
pred oči grijeh. On je uvijek prividna sigurnost, 
privlačnost, utonuće u ugodu i zaborav. Zbog toga Bog 
često uznemiruje tu lažnu sigurnost, da čovjek ne bi 
zaspao na smrt! Tako se to događalo i s izabranim 
narodom. Uljuljan u lažnu sigurnost postao je ohol, utonuo 
u materijalizaciju novca i karijere, okrenuo se drugim 
„bogovima“, počeo tlačiti siromašne i oglušio se na Božje 
pozive, proroke, na Jeremijine opomene. Bog prekida tu 
lažnu sigurnost: dolazi Nabukodonozor sa svojim četama, 
započinje babilonsko sužanjstvo, narod je prepolovljen, 
deportiran. Ponovno u Jahvi, Bogu svojemu prepoznaje 
svoju jedinu šansu. Obraća mu se, i obraća se u svojem 
srcu. Odlomak nam otkriva i spasenje! Bog podiže 
perzijskog kralja Kira, koji oslobađa Židove, vraća ih u 
domovinu, započinje obnova, gradnja hrama... 
Ta povijesna zgoda samo je nagovještaj velikog i 
radikalnog spasenja kojeg je Bog pripravio za čitavo 
čovječanstvo u svojem Sinu Isusu! Usred zla grijeha on 
stoji visoko podignut kao znak spasenja, da svatko tko u Nj 
s vjerom pogleda, prepozna u njemu svojega Spasitelja, 
ima život! Isus u svom tumačenju vijećniku Nikodemu 
aludira na događaj kako Mojsije uslijed zla smrtnog 
pomora zmija u pustinji, po Božjem nalogu podiže mjedenu 
zmiju, da svatko tko u nju pogleda, postaje spašen. Bog 
nas po svojem Sinu želi spasiti jer nas ljubi. To nije naša 
zasluga, to je Njegovo djelo. Dok smo još bili mrtvi, u 
grijehu Bog u Isusu otvara inicijativu spasenja i po ljubavi 
nas svojoj spašava bez naših dobrih djela. 
 
Pred svakim čovjekom stoji Isus raspeti i uskrsnuli kao 
visoko podignuti znak spasenja! I za tebe, pogotovo u ovoj 
korizmi koja je vrijeme Božjeg pohoda, poziv na povratak i 
obraćenje! Bog te ljubi i želi ti darovati spasenje, 
oproštenje i očišćenje života, i to bez tvojih dobrih djela!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podsjećamo štovatelje  

svetog Antuna da od 17. 

ožujka započinjemo s 

tradicionalnim susretima u 

molitvi u okviru 13 UTORAKA 

do blagdana svetog Antuna. 

Pobožnost započinje nakon 

molitve krunice a neposredno 

prije večernje svete mise. 

 

KORIZMA – VRIJEME  
POSTA I OBRAĆENJA 

 
KRIŽNI PUT – svakog 
petka i nedjelje pola sata 
prije večernje mise. 
  
PETAK je dan nemrsa. To 
je dan pokore i žrtve. 
  
Mislite na djela pokore, 
na sakramenat 
pomirenja, na kršćansku 
ljubav prema bližnjemu. 

 

U ČETVRTAK,  
19. OŽUJKA 

SLAVIMO 
BLAGDAN  

SVETOG JOSIPA 
EUHARISTIJSKIM 

SLAVLJIMA  
U 9 I 17 SATI. 

 


