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5. KORIZMENA NEDJELJA - GLUHA (C)

U ono vrijeme: Isus se uputi na Maslinsku goru. U zoru eto ga opet u
Hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i stade poučavati. Uto mu
pismoznanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave je u
sredinu i kažu mu: »Učitelju! Ova je žena zatečena u samom preljubu. U
Zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš?« To
govorahu samo da ga iskušaju pa da ga mogu optužiti.
Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu. A kako su oni dalje navaljivali,
on se uspravi i reče im: »Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci
kamen.« I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji. A kad oni to čuše,
stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus sam – i
žena koja stajaše u sredini. Isus se uspravi i reče joj: »Ženo, gdje su oni?
Zar te nitko ne osudi?« Ona reče: »Nitko, Gospodine.« Reče joj Isus: »Ni ja
te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti.«

NA PUTU OBRAĆENJA / FARIZEJI I GREŠNICA
usrećemo
Isusa
sučeljena
farizejima i zakonodavcima.
Izvanjski fingirana pravednost i
bezgrešnost izgleda da su najveća
smetnja da se čovjek obrati, da postane
novi čovjek. Farizejizam (izvanjsko lijepo
ponašanje bez uvjerenja, formalizam) je
nešto što drijema u čovjeku, u meni,
vama, u svima. I farizej i grešnik naši su
likovi. I jedan i drugi treba obraćenje.
Možda je razlika u tome što je farizej
sebe uvjerio da je
pravednik i da se ne
treba mijenjati.
On je zadovoljan sa
svojim stanjem. To ga
zadovoljstvo
sa
sobom goni da sudi
druge koji nisu kao
on. Zapravo on sve
sudi. On je također
svjestan da je grešnik, ali misli da je to
vrlo elegantno prikrio. Farizej je
dvoličan. A dvoličan čovjek očito ne
može biti sretan i zadovoljan. Isusu i
Isusovoj poruci, istini ljubavi vrlo velika
je smetnja dvoličnost ili farizejizam. Zato
ćemo naći najoštrije osude baš
dvoličnjaštva, ne braneći time grešnost,
ali brani grešnika koji je svjestan svojeg
grešnog. Isusov pristup grešci nije osuda
grešnika.
On nije isključiv. On je u svijetu da nas
nauči ljubiti i praštati. On se pokazuje
najviše kao Bog kroz praštanje. On
prašta i ljubi kao Bog. On je Bog. Bez
ljubavi i prihvaćanja čovjek se ne može
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izvući iz svojeg grešnog i zalutalog
stanja. Po zakonu i zapovijedi čovjek se
ne može osloboditi grijeha. Zakon ne
oprašta. Bog i tko ima božanske ljubavi
opraštaju. Summum ius summa iniuria najveći pravda najveća nepravda!
Latinska je poslovica. Isto tako oprostiti
ne znači dopustiti nepravdu.
Isus nas osvješćuje da oprostimo pa i
kad nemamo ljubavi. Tada je razlog taj
što smo i samo grješnici i što nam je
potrebno opraštanje
i razumijevanje.

Tko je bez grijeha
neka prvi baci
kamen... Svi smo mi
grešnici na svoj
način. Ovim se ne
želi nijekati i naša
božanska vrijednost.
Mi ovakvi kakvi
jesmo, pravednici i grešnici, trebamo
oproštenja i trebamo udjeljivati
oproštenje. Svi smo grešnici bilo u srcu
bilo u činu. Svi mi bolje i jasnije vidimo
grijeh drugoga nego li svoj.
Naš nam je, kako govori kineska priča,
uvijek na leđima, a drugoga pred očima.
Potrebno je biti svjestan toga stanja.
Bilo bi porazno da se radujemo grijehu
drugoga ili da drugoga uvodimo u grijeh
da bi ga razgolitili i pokazali bijednim.
Nažalost, prisutna je i zavist na
pravednika jer kroz njega uočavamo svoj
grijeha kojeg ne prihvaćamo kao grijeh.
Uvoditi drugoga u grijeh teže je nego li
grijeh onoga koji griješi. A zar trajno ne

molimo, da ne budemo uvedeni u
grijeh, a moglo bi se dodati i da druge
mi ne uvedemo u grijeh.
Isus ne daje pravo grijehu, ali ne
osuđuje grješnika. On čovjeka uvijek
ljubi. On nas, mene, tebe, sve ljude ljubi
bez obzira na naš grijeh. I u tome i jest
paradoks grijeha. Povreda ljubavi
oprostiva jer je povreda ljubavi, ali je
potpuno nerazumljiva i besmislena. Isus
nas uči da je hipokrizija vrlo teški grijeh,
vrlo teško zlo.
Nitko na zemlji nije opraštao kao Isus,
jer nitko nije ljubio čovjeka kao Isus
Krist. Kršćanin ne živi kršćanstvo radi
drugoga nego radi svojeg unutarnjeg
zova. Svi oni koji žive Kristov zakon
pozvani su da počnu živjeti radi sebe.
Tada će osjetiti unutarnju preobrazbu i
smirenost. Svi se ljudi trebaju obratiti.
To je proces, osim iznimnih i posebnom
milošću obdarenih. U svima nama
počiva i ljubav ali i grijeh. Potrebno je da
u nama plane ljubav i dobrota koji će
spaliti pogreške, kako rekoše mistici.
Uočavanje i priznanje vlastitog grijeha
već je početak obraćenja. Molimo,
oprosti nam grijehe kako mi opraštamo.
Jesmo li svjesni što molimo Boga? Da,
onako kako mi opraštamo tako će se
nama oprostiti!
Marijan Jurčević, OP

SV. JOSIP
Sveti Josip, zaručnik je Marijin i Isusov
hranitelj. Odlukom Hrvatskog sabora iz
1687. godine, proglašen je zaštitnikom
hrvatskog naroda.
Josip je bio potomak iz Davidova
kraljevskoga roda te je po njemu i Isus

bio Davidov potomak. Radio je kao
siromašni tesar iz Nazareta i u njegovoj
je blizini Isus proveo svoje djetinjstvo i
mladost, živeći jednostavnim radničkim
životom. Kršćani slave Josipa, Marijinog
zaručnika i Isusova poočima kao sveca i
kao Božjeg odabranika, kome je Bog
povjerio da bude glava nazaretske
obitelji u kojoj se ostvarilo Isusovo
utjelovljenje.[2] Uz svoj tesarski rad,
Josip je bio vjernik. Molio je i čitao Sveto
pismo, pristao je vršiti Božju volju i da
Bog po njegovu životu čini svoja djela.
Josip je bio toliko spreman Bogu
vjerovati, da nije sumnjao ni onda kada
mu je Bog govorio u snovima. Bog mu je
u snu rekao, da uzme Mariju za svoju
ženu i da se ne boji onoga što je u njoj
začeto. Kasnije mu je također poručio,
da uzme Mariju i dijete i ode u Egipat, i
da se također u određeno vrijeme vrati
iz Egipta i nastani u Nazaretu. Drugim
riječima, Josip je bio dobro upućen u
Božje govore.[3] Bio je pobožan čovjek,
znao je ići pravim putem. Imao je
plemenitu dušu. Primio je Mariju i Isusa
pod svoj krov, pratio ih kroz život i
branio, prehranjivao ih je radom svojih
ruku. Po duši je bio pravednik, tj. svetac,
po dostojanstvu Marijin suprug, muž
nebeske kraljice, a po zanimanju
othranitelj Isusa, Sina Božjega. Bio je
ponizan, skroman i šutljiv, nikada se nije
uzdizao ili hvalisao pred ljudima. Josip
je imao čast, da su mu kao glavi obitelji,
bili poslušni i Isus, Sin Božji i Marija,
Majka Božja. Josip zajedno s Marijom i
Isusom čini Svetu obitelj. Svetkovina sv.
Josipa slavi se 19. ožujka, a 1. svibnja
je spomendan sv. Josipa radnika.

JA TE NE OSUĐUJEM
Isuse, ova žena iz evanđelja imala je
tu nesreću da je uhvaćena u
preljubu. Možda joj to nije bio prvi
prekršaj i grijeh, ali ovaj puta je
uhvaćena i privedena pred sudište.
Dovedena je pred tebe kao da je
neko čudovište, ne prepoznaje se u
njoj osoba; to je neka, ona,
neodređeno biće kojem treba suditi.
Ja vjerujem, Isuse, da je ova žena
zapravo imala sreću! Nisi odobrio
njezin grijeh, ali si spasio ženu,
osobu, biće koje je slabo i treba
snage i praštanja.
fra Zvjezdan
Slijedeća nedjelja je CVJETNICA. Uz
svetu misu u 9 sati bit će blagoslov
grančica sa procesijom na spomen
svečanog Isusovog ulaska u
Jeruzalem.
U subotu, 19. ožujka, na blagdan
svetog Josipa u 17 sati sveta misa će
biti za pokojnu Lidiju Paurić.
Ovog petka od 16 sati bit će
mogućnost
za
korizmenu
ispovijed. To je važan trenutak u
našem zajedničkom hodu prema
blagdanu Uskrsnuća Gospodinova.

TJEDNI KALENDAR
Ponedjeljak, 14. ožujka
Aleksandar, Inocent
Utorak, 15. ožujka
Vjekoslava; Zaharija; Longin;
Srijeda, 16. ožujka
Smiljan; Hrvoje; Berta; Julijan
Četvrtak 17. ožujka
Patrik; Domagoj; Hrvatin; Gertruda
Petak, 18. ožujka
Ćiril J.; Cvjetan; Eduard
Subota, 19. ožujka
Sv. Josip zaručnik BDM;
Joso; Zlata; Narcis

Podsjećamo da je u
korizmi svakog petka
strogi nemrs a petkom i
nedjeljom pola sata prije
večernje
svete
mise
pobožnost Križnog puta.
Utorkom neposredno
prije
večernje
svete
mise
obavljamo pobožnost u čast
svetom Antunu Padovanskom.
www.franjevci-zemun.com
tel. 011 / 2198134

RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA
Nedjeljom u 9, 11 i u 17 sati. Radnim danom u 17 sati.
Ponedjeljkom nema mise.

