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U ono vrijeme: 
Duh nagna Isusa 

u pustinju. I 
bijaše u pustinji 

četrdeset 
dana, gdje ga 
je iskušavao 

Sotona; bijaše 
sa zvijerima, 
a anđeli mu 

služahu.
A pošto Ivan 

bijaše predan, 
otiđe Isus 
u Galileju. 

Propovijedao 
je evanđelje 

Božje: »Ispunilo 
se vrijeme, 
približilo se 
kraljevstvo 

Božje! Obratite 
se i vjerujte 
evanđelju!«

 Mk 1, 12-15

ISKUŠAVAO GA SOTONA, A ANĐELI MU SLUŽAHU.



Perikopa evanđelja (ulomak iz Svetog pisma) 
nas uvodi u samo središte smisla korizmena 
vremena, vremena priprave za tvoju Pashu, 
Gospodine. Ona nas uvodi u bojno polje našega 
vlastita srca gdje si ti jednom zauvijek pobijedio 
Zloga koji, ukoliko smo tvoji. više nema nikakve 
ovlasti nad nama.
Na početku korizme, Isuse, ti se pojavljuješ kao 
uzor istinskog. autentičnog kršćanina. Ti si svoje 
djelo otkupljenja učinio. Sada je na nama red 
da, potaknuti, ohrabreni i prosvijetljeni tvojim 
primjerom, pobijedimo zlo u našem vlastitu 
životu. Ti si nam zato i dao primjer da bismo 
mogli postupiti kao i ti. Ti si zato i dopustio da 
ti se đavao, utjelovljenje zla, približi i kuša te. 
kako bi nam otkrio oružje kojim ga i mi možemo 
pobijediti u našim kušnjama: dao si nam dar 
Duha Svetoga, dar Duha koji je tebe nagnao u 
pustinju i čiju si neodoljivu snagu ćutio u sebi, 
Isuse, kada si se suočio sa Zlim.
Pustinja je mjesto okršaja sa silama zla. Ona 
je mjesto užasa za one koji se ne pouzdaju u 
tebe, Isuse. No za one koji, daleko od ljudske 
vreve, žele istraživati Božji plan i tražiti Božja 
uporišta za svoj život, ona je povlašteno mjesto 
nesmetana susreta s tobom.
Nauči nas, Isuse, da otkrijemo bogatstvo 
pustinje, da hodočastimo u prostore vlastita 
srca i u njegovoj tišini otkrijemo i čujemo tvoj 
govor.
Odagnaj od nas, Isuse, svaki strah. Ti si 
pobijedio i prišli su ti anđeli da ti služe. Pošalji i 

nama svoje anđele da nam služe, da nas čuvaju 
u našim životnim i svakodnevnim kolebanjima.
Kao što si se ti, Isuse, družio sa zvijerima, nauči i 
nas da se potpuno izručimo Očevoj zaštiti, da se 
ne bojimo svoje slabe ljudske naravi, nego da 
je ukrotimo tebi na slavu, tebi koji, budući da si 
od početka sav Očev, omirotvoruješ sav svijet: i 
čovjeka i zvijeri, i prirodu.
Za tebe, Isuse, tvoja je kušnja bila vrijeme 
snažnog opredjeljenja za veliko mesijansko 
djelo koje je stajalo pred tobom. Mi smo kršćani 
ukoliko smo sakramentom krsta ucijepljeni u 
tebe, u tvoje poslanje. Ukoliko kao i ti živimo 
pod stalnim nagonom Duha koji uvijek nuka na 
dobro, na to da upoznamo Božji plan s nama i da 
taj plan, na Boga naslonjen, provedemo u svom 
životu. Unatoč neprijateljskoj sili!
Ti si, Isuse, došao da nas otkupiš od starog 
čovjeka, od ropstva grijehu i uvedeš u Božje 
kraljevstvo. Vrijeme je da ti povjerujemo, da ti 
se otvorimo.
Pomozi nam, Isuse, da povjerujemo, da 
krenemo. Pomozi nam da se obratimo i da te 
prihvatimo kao učitelja života i svjetlo svijeta. 
Pomozi nam, Isuse, da se potpuno opredijelimo 
za tebe i da se kraljevstvo Božje istinski nastani 
u nama.
Po evanđelju nas, Isuse, uvodiš u najdublje tajne 
bića Božjega, no u isto vrijeme nam otkrivaš i 
nas same: to da smo miljenici Božji, njegovi 
sinovi i kćeri, pozvani da živimo s Bogom i da 
on živi u nama.
Korizma je prigoda da ponovno otkrijemo 
znakove kojima se Bog i danas nama očituje te 
da svoje znakove kojima se Bogu predajemo 
učinimo autentičnim. Pomozi nam, Isuse, da 
ti dopustimo da ti u nama u svemu budeš 
pobjednik.
                                                        fra Zvjezdan

ĐAVAO JE VEĆ POBIJEĐEN



SV. EGIDIJE MARIJA OD SV. JOSIPA

Rodio se u Tarantu, 16. studenoga 1729. 
godine, u skromnoj radničkoj obitelji. Od 
djetinjstva je osjećao sklonost molitvi i 
Božjim stvarima. Rano je ostao bez oca 
pa je marljivim radom pomagao majci 
podići obitelj. Kad se ponovno udala, 
mogao je ostvariti davnu želju: U veljači 
1754. godine stupio je među franjevce 
alkantarince kao samostanski brat. Od 
1759. godine namješten je u Napulju 
gdje je proveo preostale 53 godine 
života kao kuhar, vratar, a najduže kao 
prosjak milostinje. Sveto je izvršavao 
poticaj Pravila sv. Franje: «Neka braća s 
pouzdanjem idu u prošnju. I ne trebaju se 
stidjeti jer je i Gospodin radi nas postao 

siromahom na ovom svijetu.»
Dok je za potrebe svoga 
samostana od ljudi prosio 
milostinju, uzvraćao im je 
primjerom svetoga života, 
savjetujući ih u životnim 
tjeskobama, upućujući ih na put 
spasenja, i šireći posvuda mir i 
slogu, tješeći žalosne, dvoreći 
bolesne... Najčešće je ponavljao 
svojim darovateljima i svima 
s kojima se susretao: «Ljubite 
Boga! Ljubite Boga!» S osobitom 
je ljubavlju bio uz umiruće, 
pazeći da na vrijeme prime svete 
sakramente te smirene duše 
pođu na drugi svijet. Odlikovao 
se izvanrednom ljudskošću, a ne 
treba ni reći, bio je žarki štovatelj 
presvete Euharistije i Blažene 
Djevice Marije.
Umro je 7. veljače 1812. godine 

u visokoj starosti od 83 godine. Braći 
koja su bila uz njega rekao: „Idem svojoj 
kući. Marijo, majčice, moj sveti Josipe – 
povedite me u raj, mom Isusu!“ 
Trebalo je odgoditi sprovod za pet 
dana da se udovolji pobožnosti tolikih 
njegovih štovatelja.
Blaženim ga je proglasio, 5. veljače 
1888. godine, papa Leon XIII., a svetim 
Ivan Pavao II., 2. lipnja 1996. godine. 
Njegov dan u franjevačkom kalendaru je 
10. veljače.
                                            fra Bonaventura



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

Ponedjeljkom nema svete mise.

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

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 22. veljače
Katedra sv. Petra. Tvrtko, Izabela 
UTORAK, 23. veljače

Polikarp, Grozdan, Romana, Jozefi na  
SRIJEDA, 24. veljače

Sinerot, Matija, Goran, Montan 
ČETVRTAK, 25. veljače

Donat Zadarski, Berislav, Hrvoje   
PETAK, 26. veljače

Aleksandar, Sandra, Branimir 
SUBOTA, 27. veljače

Gabrijel od Žalosne Gospe 
NEDJELJA, 28. veljače

2. Korizmena-Pačista, Roman

I MI MOŽEMO POBIJEDITI
Korizma je razdoblje od četrdeset dana prije 
Uskrsa. Riječ je o povlaštenom vremenu 
liturgijske godine za koje nijedan kršćanin ne 
može ne mariti. Kroz to se vrijeme pripravljamo 
za naš najveći blagdan, Uskrs, izvor i vrhunac 
cijeloga kršćanskog iskustva, središte života 
Crkve. Imamo četrdeset dana da se pripravimo 
za Uskrs! Današnja nam čitanja nude tri ključne 
riječi za naš korizmeni hod: savez, krštenje, 
obraćenje.
Današnja su nam čitanja naviještena riječima 
koje potiču na razmišljanje. Radi se o globalnom, 
a ne analitičkom navještaju. Ovo naše vrijeme 
je pokvareno vrijeme, neka vrsta potopa. 
Spašavaju se oni koji su poput Noe nezadovoljni 
blagostanjem što ga je njihova civilizacija 
postigla te vjeruju u riječ Božju, makar sebe 
izvrgavali smijehu bezbožnika praveći korablju, 
živeći svoju kršćansku vjeru, utječući se Crkvi, 
tom univerzalnom sakramentu spasenja, da se 
spase „od ovoga pokvarenog naraštaja“ (Dj 2,40). 
Pokvareno vrijeme, istina, veliko je iskušenje 
za vjeru svakoga od nas, ali ono je i vrijeme 
velikih čudesa za one među nama koji ne žale 
za ropskim životom. Bog nikad ne napušta svoje 
sluge u času kušnje, nego im kao svoje božansko 
pojačanje šalje svoje anđele da im služe.
Kao kršćani svjedočimo svoju poslušnost Bogu 
i privrženost Crkvi. I ne nasjedamo lažnim 
prorocima i neprijateljima koji mrmljaju protiv 
Boga i Crkve, svjesni da napast dolazi kako od 
đavla (1Sol 3,5) tako i od samih ljudi (Gal 6,1). 
Poput našeg Gospodina, i mi možemo u svojoj 
kušnji poraziti đavla molitvom i postom.
                                        Stipe Jurič, OP

NAZIV
Naziv korizma dolazi od 
latinskog naziva quadragesima 
(četrdesetnica). Tako je prema 
latinskom nastalo i talijansko ime 
quaresima ili francusko carem. 
Engleski naziv lent upućuje na 
godišnje doba (lengthen – kad 
dan postaje duži). Riječ korizma 
(četrdesetnica) prvi put spominje 
Euzebije Cezarejski (265.-340.).

NEKE STVARI O KORIZMI


