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Isus prolazeći ugleda čovjeka slijepa od 
rođenja. Zapitaše ga njegovi učenici: »Učitelju, 
tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se 
slijep rodio?« Odgovori Isus: »Niti sagriješi on 
niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na 
njemu očituju djela Božja. Dok je dan, treba 
da radimo djela onoga koji me posla.
Dolazi noć, kad nitko ne može raditi. Dok sam 
na svijetu, svjetlost sam svijeta.« To rekavši, 
pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal 
pa mu kalom premaza oči. I reče mu: »Idi, 
operi se u kupalištu Siloamu!« - što znači 
»Poslanik.« Onaj ode, umije se pa se vrati 
gledajući. Susjedi i oni koji su ga prije viđali 
kao prosjaka govorili su: »Nije li to onaj koji 

je sjedio i prosio?« Jedni su govorili: »On je.« 
Drugi opet: »Nije, nego mu je sličan.« On je sam 
tvrdio: »Da, ja sam!« Nato ga upitaše: »Kako 
su ti se otvorile oči?« On odgovori: »Čovjek 
koji se zove Isus načini kal, premaza mi oči i 
reče mi: ‘Idi u Siloam i operi se.’ Odoh dakle, 
oprah se i progledah.« Rekoše mu: »Gdje je 
on?« Odgovori: »Ne znam.« Tada odvedoše 
toga bivšeg slijepca farizejima. A toga dana 
kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše 
subota. Farizeji ga počeše iznova ispitivati 
kako je progledao. On im reče: »Stavio mi kal 
na oči i ja se oprah - i evo vidim.«

Iv 9, 1-15

4. KORIZMENA NEDJELJA (A)



Gospodine, došao si kao svjetlo svijeta. 
Svijet je u tami. Čovjek je u mraku. Želiš 
sve ljude i čitav svijet izvući iz toga mraka. 
Došao si da više nikada nitko ne bude u 
tami, već da svaki koji vjeruje može hodati 
u svjetlu i po danu. Nailaziš na čovjeka 
koji još nikada u svojem životu nije vidio 
danjeg svijetla, koji još nije osjetio ljepotu 
prirode i sunca. Rodio se slijep.
Isuse, kako to mora biti teško, gotovo 
strašno! Stoga me ne čudi pitanje tvojih 
učenika koji u tome vide Božju kaznu. 
Sigurno je netko nešto teško sagriješio. 
Sigurno ga je netko prokleo. Možda je po 
srijedi neko zlo, neka crna magija, ljudska i 
đavolska zloba. Jer, čemu onda to njegovo 
trpljenje, njegova hendikepiranost?
«Nije sagriješio ni on, nj njegovi 
roditelji!» Tako ti, Isuse, odgovaraš. «Ovo 
je divna prigoda da se Bog proslavi. Ovo 
je trenutak da se očituje Božja dobrota 
i čovjekoljublje. Trpljenje nije kazna. 
Trpljenje je dio života i ono može postati 
blagoslovnim križem, slavom Božjom. 
Sljepoća tijela, nemoć tjelesnih očiju nije 
tragedija. Teža je tragedija sljepoća duše, 
mrak svijeta u kojem živimo, mržnja koja 

prijeti da ljudski rod izgubi povjerenje 
i ljubav. To je istinsko zlo. Sljepoća tijela 
nije zlo koje bi trebalo ugroziti duševni, 
pravi istinski život.»
Isuse, oslobodi me, oslobodi nas od 
sljepoće duše, od mraka srca. Oslobodi 
nas, Isuse, od nevjere i sumnje, od 
lutanja po bespuću, od utjecaja zlih sila 
ovoga svijeta, osobito od mržnje i duha 
osvetoljubivosti. Od svega me toga, od 
svega nas toga ti, Isuse, oslobodi i spasi!
Darovao si ovom čovjeku svjetlo njegovim 
tjelesnim očima. On je progledao. To je 
divno čudo tvoje ljubavi. Hvala ti, Isuse, 
za taj divan znak tvoje ljubavi i tvojega 
djela spasenja. I za Židove je to bilo nešto 
neviđeno, neizrecivo. Ipak, osjećam da si 
tom čovjeku darovao puno više, kada te 
je priznao i prihvatio kao Sina Čovječjega, 
kao Spasitelja svijeta i kada je pao ničice 
pred tobom i poklonio ti se. To je divan 
trenutak prosvjetljenja, darovanoga vida 
vjere.
Hvala ti Isuse, što si nas prosvijetlio 
već u onom blagoslovljenom času kada 
smo primili sakrament prosvjetljenja, 
sakrament krsta. To je čas kad je pobijedila 
tvoja milost i dobrota. Hvala ti što si nas 
obdario tim neugasivim svjetlom. Danas 
te molimo, Gospodine Isuse, ražari taj 
plamen u nama da bismo u tebi i po tebi 
i mi postali sve jasnije svjetlo svijeta i da 
bi te mnogi ljudi upoznali i prihvatili kao 
svoga Spasitelja.

fra Zvjezdan

ISUSE – SVJETLO SVIJETA



GOSPODINE, IZLIJEČI NAŠU SLJEPOĆU

Današnji evanđeoski ulomak govori o 
ozdravljenju čovjeka slijepa od rođenja. Kako 
je teško kada je čovjek slijep ili slabovid. Teško 
se orijentira, nesiguran je, gubi ravnotežu, ne 
vidi ljepotu cvijeća i blistavilo jutarnjeg sunca, 
ne vidi oblake i munje, ne može pročitati 
knjigu ili pogledati kakav fi lm, ne vidi oca i 
majku, braću i sestre. Život slijepog čovjeka 
u mnogome ovisi o drugima. Tako je bilo i 
sa slijepim čovjekom iz današnjeg evanđelja. 
Isus ga ozdravlja, liječi sljepoću – ”Idi, operi se 
u kupalištu Siloamu!“ – što znači “Poslanik“. 
Isus čini čudo – čovjek vidi, vidi ali ne samo 
fi zičkim očima, on je progledao i duhovnim 
očima, očima srca. Na Isusove riječi “Vidio si 
ga! To je onaj koji govori s tobom!“ slijedi jasan 
odgovor: “Vjerujem, Gospodine!“ i ozdravljeni 
slijepac baca se ničice pred Isusa. To je onaj 
koji mijenja naš život, koji nas oslobađa našeg 
slijepila. To je snaga čuda koji Bog može i želi 
izvesti u svakome od nas.  Većina nas nije 
slijepa na oči u našim glavama, ali tim očima 
vrlo često vidimo samo ovaj svijet. Priznajmo 
sebi da smo često slijepi na naše duhovne oči, 
očima duše - ne vidimo Božje darove, njegovu 
dobrotu i milosrđe, slabovidni smo za potrebe 
brata čovjeka, slijepi smo i ne vidimo pored 
zdravih očiju. Zaslijepljeni smo blještavilom 

ovoga svijeta, pa ne vidimo nadu vječnosti, 
kal grijeha je na našim očima, vidimo sivo-
bijelo, a ne u ljepotama boja vječnosti na koju 
smo  pozvani. I nama Bog kaže “Idi operi se“, 
čeka nas na kupalištima ispovjedaonica, čeka 
nas na zdencima svog milosrđa, želi da i mi 
progledamo, želi nas osloboditi sljepoće našeg 
srca. Eto, već je polovica korizme, a Bog čeka 
da nas obdari svojim milostima da napokon 
progledamo njegovim očima, njegovim 
pogledom. Kako je sretan onaj slijepac - 
sada kada vidi, hrabro odgovara farizejima 
i svjedoči svoju vjeru, punoljetan je, što će 
reći da odgovara za ono što kaže: “Pa to i jest 
čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je 
otvorio oči.“   Uzdrmani su farizeji pa upitaju: 
“Zar smo i mi slijepi?“ Isto pitanje bismo 
morali i mi sami sebi postaviti. Da, da li smo 
možda i mi slijepi ili slabovidni pored zdravih 
očiju, možda imamo kala na očima, sigurno 
nam je potrebno da odemo do kupališta, do 
zdenca Božjeg milosrđa, tamo nas čeka On – 
u “Siloam“ koji će nas oprati da progledamo, 
koji će nas oslobodi sljepoće i slabovidosti. U 
korizmenom hodu potrebno je da progledamo, 
da vidimo da trebamo njegove žive vode koja 
će nam dati snage da u životnim krizama 
i našim pustinjama odbijemo djelovanje 
napasnika, da nam poglede usmjeri da vidimo 
sjaj preobraženja na koje smo pozvani. Neka 
nam u tome pomogne zagovor sv. Josipa 
za kojeg je papa Franjo, 19. prosinca prošle 
godine, rekao da “je stručnjak za pretvaranje 
životnih kriza u snove…”

Josip



RASPORED  EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA
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MOLITVA SVECA SVECU

Dragi sv. Josipe, prijatelju i zaštitniče 
sviju, čuvaru Isusa i sviju koji zazivaju 
tvoju pomoć, velik si jer od Boga 
zadobiješ sve za što te ljudi mole. 
Molim te, primi moju prošnju: bdij 
i brani sve obitelji kako bi živjele u 
skladu, jedinstvu, vjeri i ljubavi koja je 
vladala u Svetoj obitelji. S posebnom 
nježnošću pogledaj na obitelji 
nezaposlenih i učini da pronađu posao, 
daj da svi imaju posao kako bi svojim 
djelima stvarali bolji svijet i slavili 
Boga Stvoritelja. Povjeravam ti Crkvu, 
na poseban način Papu, biskupe, 
svećenike i sve misionare kako bi se 
svi osjetili poduprti od tvoga očinstva. 
Tko ih može više ljubiti od tebe, o 
dragi sv. Josipe? Brani sve posvećene 
osobe da u tvojoj poslušnosti i 
pristajanju uz volju Božju pronađu 
uzor života šutnje, poniznosti, radosti 
naviještanja, života sjedinjena s 
Bogom koji ih čini sretnima u vršenju 
volje njegove. Radost koja se kuša od 
pripadanja Bogu tako je velika da se 
ne može ni s čim usporediti, samo u 
Bogu se nalazi potpuna sreća. Sveti 
Josipe, usliši moju molitvu. Amen.

sv. Ivan Pavao II.

TJEDNI KALENDAR
PONEDJELJAK, 20. ožujka

Niceta; Klaudija Jladislav; Sandra 
UTORAK, 21. ožujka

Serapion; Vesna; Kasijan; Vlasta
SRIJEDA, 22. ožujka
Oktavjan, Jaroslav, Lea 

ČETVRTAK 23. ožujka
Oton; Dražen; Rebeka 
PETAK, 24. ožujka

Katarina Švedska; Latin; Javorka
SUBOTA, 25.ožujka

NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO - 
Blagovjest; Maja 

NEDJELJA, 26. ožujka
5. KORIZMENA NEDJELJA (GLUHA); 

POBOŽNOST 
13 UTORAKA SV. ANTI

U utorak 14. ožujka započeli smo 
pobožnost 13 utoraka svetom 
Anti. U utorak 21. ožuljka je drugi 
utorak. Okupimo se oko oltara 
“Sveca svega svijeta“ i molimo za 
svoje nakane.


