ODRIČEM SE ĐAVLA

zaštititi od svakog zla;
• očekujemo da ti brineš za stvari koje si
povjerio nama.
Toliko puta te uzimamo kao nekog
»robota» koji ispunjava naše želje i
pomaže naše pothvate.
A ti odgovaraš:
* «Ne iskušavaj Gospodina Boga
svojega!
* Budite mudri kao zmije, a bezazleni
kao golubovi!
* Drži zapovijedi i živjet ćeš!»

Isuse, često smo i mi u napasti moliti te:
• «Pretvori nam kamenje u kruh….
• Riješi mi ovu tešku situaciju….
• Daj da položim ovaj ispit…
• Oslobodi me ove moje teške
glavobolje…
• Nađi mi bolje radno mjesto…
… jer ti to možeš, ti si svemoguć, ti si Sin
Božji. Tebi to nije teško, a meni će značiti
takopuno!»
A ti odgovaraš:
* «Ne živi čovjek samo o kruhu!
* Tražite najprije kraljevstvo Božje!
* Tko želi život svoj spasiti, izgubit će
ga!»
Pomozi nam Isuse, da te shvatimo i da
razumijemo tvoju Riječ!

Pomozi nam, Isuse, da shvatimo i
prihvatimo tvoju Riječ!
Isuse, toliko puta smo u napasti
očekivati od tebe da:
• po svaku cijenu steknemo položaj u
društvu;
• imamo osiguran i kvalitetan
materijalni život bez obzira na sredstva
i načine;
• budemo u situaciji da si priuštimo sve
što drugi mogu!
A ti odgovaraš:
* «Ne možete služiti dvojici gospodara:
Bogu i bogatstvu!
* Tko želi biti prvi, neka bude posljednji,
sluga svoje braće!
* Ljubite jedni druge, kao što sam ja vas
ljubio!»
Isuse toliko puta smo u napasti da:
• ulazimo u vratolomije života misleći Isuse, pomozi nam da te shvatimo!
da nas ti moraš čuvati od svake pogibli;
• nerazborito postupamo sa svojim
tijelom i zdravljem misleći da ćeš nas ti

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.
Rimski je car u to vrijeme bio Septimije,
koji je vodio jedan od najžešćih progona
protiv kršćana. Žrtvama su se jednoga dana
našle upravo Felicita i Perpetua, zajedno s
još trojicom kartaških kršćana: Saturninom,
Revokatom i Sekundinom. Svi su oni bili
katekumeni. U istoj je tamnici, međutim,
bio zatočen i njihov vjeroučitelj Satir, koji je
tako imao prigode dovršiti obrede njihove
kršćanske inicijacije krstivši ih sve redom,
i tako im, pruživši najsigurniju i najbolju

popudbinu za sučeljavanje sa strašnim
kušnjama, koje su ih čekale.
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 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.
Tragedija se završila na pijesku arene
preplavljene krvlju, uz rikanje divljih
zvijeri, povike razjarena mnoštva, uz tihe
molitve umirućih.
Izvještaj o njihovu mučeništvu čitao se
svake godine na njihov smrtni dan po svim
kršćanskim zajednicama sjeverne Afrike sve
do provale Vandala i kasnije Arapa, koji su
bogate primorske gradove sjeverne Afrike
pretvorili u ruševine. Imena tih dviju svetih
mučenica ušla su i u rimski kanon, tzv.
prvu euharistijsku molitvu, i spominjala
se stoljećima kod najsvetijeg kršćanskog
bogoslužnog čina da primjer njihove
hrabrosti i vjernosti bude poticaj za mnoge.
Njihova Imena, oba latinskog porijekla,
znače: Perpetua upućuje na vječnu vjeru u
Krista, dok Felicita znači radosna. Felicita je
zaštitnica rodilja.

ISKUŠAVAN SVIME,
OSIM GRIJEHOM
Isus Krist, naš Gospodin, postao je nama
u svemu sličan, osim u grijehu. On je Sin
Božji od vječnosti, a ipak je u vremenu uzeo
smrtnu i trpeću ljudsku narav. To je učinio,
da bi nas otkupio od grijeha i ropstva zla.
On je prema riječima poslanice Hebrejima
“poput nas iskušavan svime, osim grijehom”
(4,15).
Korizmeno vrijeme pokazuje nam da imamo
alternativu. Ta alternativa znači da budemo
skromni, da se odričemo nepotrebnoga
i svega onoga što nas priječi da budemo
slobodni za bitno. Tko sabire blago u nebu,
taj će biti bogat u srcu, taj ne treba tražiti
zemaljsku moć i priznanje.
Pogledajmo na Mariju, majku Isusovu.
Kao što se njezin Sin opirao zlu, tako se je
i ona opirala Zlomu. Ona je sva čista i sveta,
bezgrešna i Bogu posvećena. Ako joj se
povjerimo, tada ćemo pobijediti Zloga. Bog
nam oprašta grijeh za koji se od srca kajemo,
i daruje nam uvijek iznova novi početak u
sakramentu pomirenja!

IZ KATOLIČKOG
KALENDARA
PONEDJELJAK, 2. ožujka

UTORAK, 3. ožujka
SRIJEDA, 4. ožujka
Kazimir, Eugen, Natko KVATRE
ČETVRTAK, 5. ožujka
PETAK, 6. ožujka
KVATRE
SUBOTA, 7. ožujka
KVATRE

NEDJELJA, 8. ožujka
KRIŽNI PUT
POBOŽNOST
KORIZMENOG VREMENA

fra Jozo Župić

KROZ CIJELU KORIZMU U NAŠOJ
CRKVI JE POBOŽNOST KRIŽNOG
PUTA PETKOM I NEDJELJOM POLA
SATA PRIJE VEČERNJE SVETE MISE.

korizmenom vremenu.
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RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA
Nedjeljom u 9 i u 17 sati. Radnim danom u 17 sati.
Ponedjeljkom nema svete mise.

