
U ono vrijeme: Kaza Isus učenicima 
prispodobu: »Može li slijepac slijepca 
voditi? Neće li obojica u jamu upasti? 
Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je 
posve doučen, bit će samo kao njegov 
učitelj.
Sto gledaš trun u oku brata svojega, a 
brvna u oku svome ne opažaš? Kako 
možeš kazati bratu svomu: ‘Brate, de 
da izvadim trun koji ti je u oku’, a sam 
u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! 
Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš 

onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u 
oku bratovu.
Nema dobra stabla koje bi rađalo 
nevaljalim plodom niti stabla nevaljala 
koje bi rađalo dobrim plodom. Ta svako 
se stablo po svom plodu poznaje. S trnja 
se ne beru smokve niti se s gloga grožđe 
trga.
Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega 
iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz 
obilja srca usta mu govore.«  
                                                 Lk 6, 39-45

IZ OBILJA SRCA USTA GOVORE.



Današnji odlomak iz Evanđelja nalazi se 
pred kraj Govora na gori. Tom je mjestu 
prethodilo nekoliko slika i usporedbi koje 
predstavljaju Isusovu nauku i postavljaju 
u središte zapovijed ljubavi. Sad pak daje 
nekoliko temeljnih uputa koje bi trebale 
pomoći da se ostane pri Kristovoj istini i 
ljubavi.
Odmah na početku stoji opomena o 
opasnoj sljepoći glede vlastihi pogrešaka 
i barem jednako toliko opasne sljepoće 
glede krivih nauka. U oba slučaja čovjek 
je u opasnosti da upadne u jamu. Jedini 
učitelj koji je za nas važan jest sam Krist.
U slijedećoj slici Isus je još jasniji, osobito 
što se tiče vlastitih pogrešaka. Svi smo mi 
uvijek u opasnosti da osuđujemo tuđe 
slabosti kao velike i neponošljive. Naša 
pak vlastita krivnja čini nam se malom i 

zanemarivom.
Čuvajmo se mjerenja s različitim mjerilima! 
Ovdje se ne traži niti da hladno kritiziramo 
drugoga niti da očajno priznamo svoju 
nedostatnost. Pozvani smo da svoj život 
mjerimo jedino prema Kristovoj ljubavi i 
tako iskreno uvidimo svoje jakosti i svoje 
nedostatke. Onda ćemo mnogo lakše 
podnijeti i slabosti drugih ljudi.
Ta iskrenost u kojoj se riječi i djela slažu 
potrebna je kao temelj sretnog zajedničkog 
života, bilo u obitelji, na radnom mjestu ili 
u župnoj zajednici. Svijet će nam vjerovati 
da Kristovu nauku uzimamo ozbiljno 
samo ako vjerodostojno preuzmemo 
odgovornost za druge, jer: kreposti čine 
kršćane vrijednim divljenja, ali piznaje 
vlastitih progrešaka čini ih vrijednima 
ljubavi.

ZA RAZMIŠLJANJE



SVETE PERPETUA I FELICITA – 
kršćanske mučenice iz 3. stoljeća

Perpetua i Felicita, kartaška plemkinja 
i njezina vjerna ropkinja, živjele 
su u razdoblju u kojima su kršćani 
svakodnevno bili izvrgnuti opasnosti 
završiti u tamnici, te skončati kao hrana 
zvijerima, ili pak u rukama krvnika. O 
njima imamo sačuvan vjerodostojan 
izvještaj koji je pravi biser u knjizi Acta 
martyrum. Sastavio ga je po svoj prilici 
Tertulijan, slavni kršćanski pisac prvih 
vremena.
U dugim je satima zatočeništva, 
Perpetua – koja je bila učena – zapisivala 
svoja sjećanja, strahove, hoće li biti 
kadra izdržati trpljenja, te radost što 
može žrtvovati samu sebe za Krista. Te su 
stranice stigle i do nas: iako malobrojne, 
ali donose neposredno svjedočanstvo, 
koje je ganulo čitave naraštaje kršćana.
Felicita, koja je bila trudna te već gotovo 
pred porodom, imala je priliku izbjeći 
mučeništvo, ali se molila da može roditi 
na vrijeme, kako bi se na dan mučeništva 

pridružila svojim prijateljima. Imala je 
sreće (govoreći, dakako, u kršćanskome 
smislu), jer je rodila sina točno dva dana 
prije utvrđenog datuma smaknuća. 
Kada su je zatekli u porođajnim bolima, 
vojnici su je izazivali: “Ako već sada 
toliko kukaš, što ćeš tek raditi kad budeš 
bačena pred divlje zvijeri?” Ona im je na 
to odgovorila kako sada trpi sama, dok 
će u mučeništvu trpjeti Krist u njoj.
Felicita se na posljednjem suđenju 
pojavila s djetetom u naručju. Suprug, 
koji je bio poganin, u više ju je navrata 
preklinjao neka, iz ljubavi prema 
djetetu, žrtvuje bogovima, ali je ona na 
to odgovorila kako ne može iznevjeriti 
Krista. 

Njihova mena, oba latinskog porijekla, 
znače: Perpetua upućuje na vječnu vjeru 
u Krista, dok Felicita znači radosna. 
Felicita je zaštitnica rodilja.



IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 4. ožujka
  Sv. Kazimir, sin poljskog kralja

UTORAK, 5. ožujka
Sv. Teofi l (Bogoljub); sv. Lucije 

(Svjetlan); sv. Ivan Josip od Križa 
SRIJEDA, 6. ožujka

ČISTA SRIJEDA – PEPELNICA 
(POST I NEMRS)

ČETVRTAK, 7. ožujka
Sv. Perpetua i Felicita, 

mučenice 
PETAK, 8. ožujka

Sv. Ivan od Boga; sv. Apolonije i 
Filemon, mučenici

SUBOTA, 9. ožujka
Sv. Franciska Rimska 

                      (Franjka, Franka) 
NEDJELJA, 10. ožujka
1. NEDJELJA KORIZME

RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA
          Nedjeljom  u  9  i  u 17  sati.  Radnim danom u 17 sati.

Ponedjeljkom nema sv. mise.

DANAS JE U NAŠOJ CRKVI GODIŠNJE KLANJANJE (KLEČANJE)  PRED PRESVETIM. POČINJE 
NAKON OVE SVETE MISE MOLITVOM, KRATKOM MEDITACIJOM I PJESMOM SVIH NAS A 
NASTAVI ĆE SE DO 12 SATI.

U TOM VREMENSKOM RAZDOBLJU MOGU POJEDINI VJERNICI PROVODITI VRIJEME U 
MOLITVI I TIŠINI PRED EUHARISTIJSKIM ISUSOM. TO JE DOBRA PRILIKA DA MOLIMO ZA 
SVOJE POTREBE I ZAHVALJUJEMO ZA BROJNE MILOSTI PRIMLJENE OD GOSPODINA.
 
OD 16 DO 17 SATI  PONOVNO ĆE BITI PRIGODA ZA ZAJEDNIČKO KLANJANJE NA KOJE 
POZIVAMO ČASNE SESTRE, ČLANOVE FRANJEVAČKOG SVJETOVNOG REDA, ŠTOVATELJE SV. 
ANTUNA I VJERNIKE KOJI INAČE DOLAZE NA VEČERNJU SVETU MISU.
DANAŠNJI DAN KLEČANJA ZAKLJUČIT ĆEMO SVETOM MISOM U 17 SATI.

www.franjevci-zemun.com  tel. 011 / 2198134

S pepelnicom započinje tzv.  korizmeno   
vrijeme. To je vrijeme intenzivnog 
produbljivanja vjerskog života, vrijeme 
osluškivanja Riječi Božje, vrijeme molitve, 
pokore, obraćenja.
Zbog toga upozoravamo vjernike:
•Da je svakog korizmenog petka strogi nemrs; 
to je dan pokore i žrtve;
•Cijelo korizmeno vrijeme poziva na različite 
pokorničke i molitvene vježbe; predlažemo 
na zajedničkom planu korizmenu pobožnost 
KRIŽNOG PUTA –  i to svakog petka i nedjelje 
pola sata prije večernje mise;
•Već sada upozoravamo da će jedan dan u 
korizmi biti dan pokorničkog slavlja za sve koji 
se okupljaju u ovoj našoj crkvi –  a od četvrte 
korizmene nedjelje prije svake svete mise će 
biti prigoda za pojedinačnu ispovijed;
•Jednako tako bit će u korizmi određene 
nedjelje i skupljanje pomoći u novcu, 
namirnicama i higijenskim potrepštinama za 
siromašne, tj. naša korizmena akcija „karitasa“.


