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4. KORIZMENA NEDJELJA - U GODINI „B“

BOG JE POSLAO SINA NA SVIJET DA SE SVIJET SPASI PO NJEMU.
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.« (Iv 3,14-21)

LJUBAV BOŽJA NIKAD NE PRESTAJE

fra Zvjezdan

SVETI PATRIK

Prema jednoj legendi, u snu mu se
obratio jedan Irac koji mu je pružio
pismo u kojem je pisalo. „Molimo te,
vrati se i budi opet s nama!” Patrik je

to shvatio kao Božji poziv. Biskup ga
nije htio poslati u Irsku u koju je Patrik
želio poći. Napokon je bio posvećen za
biskupa u Irskoj, kamo ga je poslao papa
Celestin I..
Patrik se proslavio i kao čudotvorac,
a dokazao se i u proricanju budućih
događaja. O Patrikovoj osobi i životu su
bezbrojne legende.
Po predaji potjerao
je sve zmije i ostale
otrovne
životinje
iz Irske. Danas u
Irskoj gotovo da
nema guštera, zmija,
gmazova, čak ni
šišmiša. Pokušaji da
se u Irskoj nastane te
životinje su više puta
propali. Umro je 461.
godine, kod irskog
grada Downa.
Zaštitnik je Irske,
Nigerije, inženjera, ljudi koji se boje
zmija. Zaštitnik je i protiv zmijskih
ugriza. Mnoge crkve širom svijeta njemu
su posvećene, najviše u Irskoj, SAD-u i
Australiji. Dan sv. Patrika, slavi se 17.
ožujka. To je irski nacionalni blagdan.

TKO LJUBI ISTINU - U SVJETLU JE,
TKO LJUBI ZLO - U TAMI JE
Postavka „da je svaki čovjek putnik“ je biblijska.
Svatko ide prema cilju, prema budućnosti. Svatko
ide slobodno i slobodno bira sredstva s pomoću
kojih ide prema svojem ostvarenju. Svi mi idemo
prema obećanoj zemlji, ali je pitanje hoćemo li do
nje i stići. Za čim idemo i koje svjetlo rasvjetljava
stope naših koraka?
Isus je svjetlo svijeta i učitelj Istine. Takvog su ga
otkrili apostoli, takvog ga otkrivaju svi sljedbenici.
Zato se trajno pitamo, kao prvi učenici: «Gdje
stanuješ Učitelju?» Svi mi kao putnici trebamo
učitelja, jer trebamo svjetlo. Marijan Jurčević, OP
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IZ KATOLIČKOG
KALENDARA
PONEDJELJAK, 12. ožujka

Maksimilijan, Bernard,
UTORAK, 13. ožujka
Kristina Perzijska, Eufrozina
SRIJEDA, 14. ožujka
Matilda, Milijana
ČETVRTAK, 15. ožujka
Longin, Zaharija, papa
PETAK, 16. ožujka
Hilarije i Tacijan
SUBOTA, 17. ožujka
Patrik, Patricija
NEDJELJA, 18. ožujka

5. KORIZMENA

GLUHA

KORIZMA – VRIJEME MOLITVE, POSTA I DOBRIH DIJELA
Korizmeni program u našoj crkvi - vjerničkoj zajednici
 Pobožnost križnog puta petkom i nedjeljom pola sata prije večernje svete
mise.
 Euharistijsko klanjanje četvrtkom nakon svete mise.
 Preporučamo post svakog korizmenog petka.
 Dobrim djelima želimo učiniti nešto dobro za druge, bližnje, potrebite! I
mali dar može obradovati istinskog potrebnika! Hvala onima koji su svoj
dar već dali. Ostali to mogu učiniti do nedjelje Cvjetnice!
 POKORNIČKO SLAVLJE za vjernike naše zajednice bit će
sutra (ponedjeljak) u 17 sati. Prigoda za pojedinačnu svetu ispovijed je
svakog dana prije i po potrebi poslije svete mise. Za ispovijed u neko drugo
vrijeme treba se dogovoriti sa svećenikom.

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

