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2. Nedjelja kroz godinu (B)

VIDJEŠE GDJE STANUJE I OSTADOŠE KOD NJEGA.
U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa
koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi
čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i
vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« –
što znači: »Učitelju – gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.«
Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila
je otprilike deseta ura.
Jedan od one dvojice koji su čuvši Ivana pošli za Isusom bijaše Andrija,
brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu:
»Našli smo Mesiju!« – što znači »Krist – Pomazanik«. Dovede ga Isusu, a
Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!« – što
znači »Petar – Stijena«.
Iv 1, 35-42

UČITELJU, GDJE STANUJEŠ?

Učitelju, gdje stanuješ? Gdje
si našao mjesto da otpočineš,
da se sakriješ, da boraviš?
Smijem li k tebi, smijem li
u prostore tvoga mira. tvoje
samoće i sigurnosti? Smijem li
onamo gdje ti boraviš u molitvi,
gdje si u dubokom sjedinjenju
s Ocem?
Učitelju, možeš li me povesti
na ona mjesta gdje ćemo
biti sami, ti i ja? Možeš li mi
pokazati svoje srce, tajnu svoje
molitve, tajnu svoje osobe?
Možeš li mi darovati svoje

povjerenje, primiti me kao
jednog od svojih prijatelja?
Učitelju, povedi me k sebi, u
svoj stan kao što si to učinio
prvim učenicima koji su puni
želje i znatiželje krenuli za
tobom. Osvrni se i na mene.
Okreni se da me vidiš. Želim
ići za tobom. Pripazi na mene.
Ne smiješ tako brzo, jer moj
je korak sporiji. moj je hod
laganiji. Ne mogu tako brzo
do cilja. Pokaži mi svoj dom.
Učitelju, primi me k sebi.
fra Zvjezdan

Umro je u svojoj 105. godini. Njegov
grob u pustinji otkriven je dvjesto
godina kasnije, a posmrtni mu ostaci
kao relikvije počivaju danas u SaintJulienu kraj Arlesa u Francuskoj.
Sveti Antun Pustinjak proglašen
je svecem zaštitnikom od kožnih
bolesti. Razlog tome je stvarna bolest
od koje je svetac bolovao – herpes
zoster virusne bolesti koja napada
određene živce (najčešće među
rebrima i u slabinama). Zato se ljudi
utječu svetom Antunu u svim kožnim
epidemijama.

Iz života sv. Antuna Pustinjaka poznato je
da je u mladosti izgubio oba roditelja. Kad
mu je bilo 18 godina, potaknut milošću
za vrijeme čitanja Evanđelja kod sv. mise,
odluči izvršavati Isusove savjete i želje o
savršenom životu. Kao prvo razdijeli svoje
imanje siromasima, uzme štap i pridruži
se skupini samotnjaka u pustinji. Sav
je njegov daljnji život bio u odricanju i
duhovnom rastu.

Sveti Antun Pustinjak prikazuje se
kako nogama gazi snop plamenova,
što pokazuje Antunovo viđenje pakla,
vatre što je u njemu utrnula svaku
požudu. Na njegovu lijevom ramenu
se nalazi slovo Tau – T – znak Križa kao
znak izabranika Božjeg.
Svetac se često prikazuje s domaćim
životinjama, napose svinjama. Slike su
privukle vjernike da se tom Svecu uteknu
za pomoć i zaštitu svoga blaga. Ovaj zimski
Svetac poznat je također kao čudotvorac i
pomoćnik za ono što je ljudima potrebno u
svakodnevnom životu.

Padre Pio savjetuje:
EVO KAKO IZBJEĆI ČISTILIŠTE
I PRIJEĆI DIREKTNO U RAJ
Jedna neobična zgoda iz života sv. Padra Pija
Jedne večeri dok se Padre Pio odmarao u sobi za
goste u prizemlju samostana, ukaza mu se čovjek
umotan u crni ogrtač. Padre Pio iznenađeno ustade i
upita čovjeka što traži. Nepoznati odgovori da je
duša iz čistilišta: „Ja sam Pietro di Mauro. Umro sam
u požaru 18. rujna 1908. u ovom samostanu, u
svojoj slamarici u snu, upravo u ovoj sobi. Dolazim
iz čistilišta. Gospodin mi je dopustio da dođem
ovamo i zamolim za jednu svetu misu sutra ujutro.
Zahvaljujući toj svetoj misi, moći ću ući u raj."
Otac Pio obeća da će sutra ujutro slaviti svetu misu
za njega. „Htio sam ga otpratiti do vrata samostana.
Vodio sam računa o tome da sam govorio s umrlim.
Izišavši pred crkvu, čovjek, koji je dotad bio uza me,
odjednom je iščeznuo. Moram priznati da sam se
vraćajući u samostan preplašio. Od oca gvardijana,
kojemu nije promakla moja uzbuđenost, tražio sam
dopuštenje da slavim jednu svetu misu za tu dušu
nakon što sam mu ispripovijedao sve što se
dogodilo. Nekolikoj dana poslije gvardijan je otišao
u općinu u San Giovanni Rotondo gdje je želio
vidjeti je li se takav događaj zbio. U registru umrlih
za 1908. našao je za mjesec rujan daje Pietro di
Mauro umro točno 18. rujna 1908. u požaru",
pripovijedao je kasnije o. Pio o tom ukazanju.
izvor: www.bitno.net

IZ KATOLIČKOG
KALENDARA
ponedjeljak, 15. siječnja
Pavao pustinjak, Stošija
utorak, 16. siječnja
Marcel, Mislav
srijeda, 17. siječnja
Antun opat i pustinjak
četvrtak, 18. siječnja
Priska, Margarita Kliška
petak, 19. siječnja
Mario, Kanut
subota, 20. siječnja
Fabijan i Sebastijan
nedjelja, 21. siječnja
3. NEDJELJA KROZ GOD.

www.franjevcizemun.com
tel. 011 / 2198134

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

