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1. korizmena nedjelja 

Posipanje pepela po našim glavama simbolički smo pred nekoliko dana, točnije, u 

srijedu, na pepelnicu, započeli razdoblje korizme – vrijeme molitve, pokore i posta te 

djelotvorne ljubavi. Ovo je milosno vrijeme pogodno za obraćenje i obnovu. Ovo je 

vrijeme kada ćemo zasigurno intenzivnije raditi na pripremi svoga uma i srca za 

slavljenje središnjega otajstva naše vjere, za slavljenje Kristova uskrsnuća. A kada su 

veće milosti, veće su i napasti i kušnje. Stoga unatoč našim različitim duhovnim 

nastojanjima koja ćemo poduzimati kroz korizmu, vjerujem da nećemo biti lišeni 

đavolskih napasti koje će nastojati izazivati i kušati našu vjeru. Baš onako kako su bili 

kušani i naši praroditelji Adam i Eva. Baš onako kako je bio kušan i sam naš Spasitelj 

Isus Krist. I stoga nas liturgija Crkve već danas, kada se nalazimo na samom početku 

korizmenog vremena, dok su naše odluke i želje da budemo bolji vjernici još uvijek 

iznimno čvrste te djeluju nepokolebljivo, želi upozoriti na trenutke napasti i kušnji te 

nas pozvati na ustrajnost u njihovu odolijevanju.  

Kako je rečeno, današnja nam čitanja donose dva različita načina odgovora na đavolska 

iskušenja. Prvo nam čitanje oslikava dobro poznatu situaciju Adama i Eve. Nalaze se u 

vrtu u Edenu, okruženi su svakovrsnim primamljivim stablima s ukusnim plodovima, 

kao i stablom spoznaje dobra i zla. Sa svakoga stabla smiju ubirati i jesti plodove osim 

s jednoga, ovoga zadnjeg. No, zmija ih izaziva, nudi im da budu kao bogovi koji 

razlučuju dobro i zlo, hrabri ih da neće umrijeti ako budu jeli sa zabranjenoga stabla te 

upravo pod tim izazovima njih dvoje padaju. Adam i Eva žele biti bogovi, žele se hraniti 

samo zemaljskim kruhom te iako žive u obilju plodova edenskoga vrta, to im nije bilo 

dovoljno te traže još nešto više. Hoće blagovati plodove i s onoga jedinog zabranjenog 

stabla! I na kraju, kada su uzeli to „nešto više“, kada su si prisvojili i ono što im ne 

pripada, nisu se osjećali sretno, nego upravo suprotno. Shvatili su da su goli, da su 

prazni, da nemaju ništa. Gomilanje dakle, posebno neka nečista i nečasna gomilanja, ne 

vode punini, nego praznini. U konačnici, znademo dobro da novcem možemo kupiti 

kuću, ali ne i dom; novcem možemo kupiti sat, ali ne i vrijeme. Možemo kupiti krevet, 

ali ne i san; možemo kupiti hranu, ali ne i apetit. Možemo platiti doktora, ali ne i zdravlje, 

možemo uplatiti životno osiguranje, ali ne i sigurnost. A upravo na tom iskušenju 

gomilanja bogatstva, često pri tom ne birajući sredstva ni metode, tako često padamo. 

Draže nam je živjeti samo od kruha zemaljskoga, nego li živjeti slušajući i primjenjujući 

Božju riječ u svojim životima. Radije se klanjamo i služimo različitim suvremenim 

bogovima, nego li Bogu jedinom. I zato nam Isusov primjer odgovora na tri kušnje o 

kojima slušamo u današnjem evanđeoskom odlomku, svjedoči o postojanosti i 

neslomljivosti vjere. Isusa, kojega je Duh odveo u pustinju gdje je poduzeo  
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četrdesetodnevni strogi post, nakon što je napokon ogladnio također kuša đavao. Ne biva 

poput Adama i Eve kušan u trenucima obilja i sitosti, nego dapače, upravo suprotno – u 

trenucima dok se nalazi u pustinji i gladuje. I unatoč težini situacije u kojoj se nalazi, 

Krist ostaje vjeran svome nebeskom Ocu, svjestan da se njemu jedinome treba klanjati 

i služiti jer ne živimo samo od kruha zemaljskoga i za njega, nego od svake riječi što 

izlazi iz njegovih usta. Dok započinjemo naš korizmeni hod prema vazmenim otajstvima 

te dok su naše korizmene odluke još postojane i čvrste, promatrajući Kristov primjer 

nadahnjujmo se i mi za naše unutarnje borbe protiv različitih iskušenja na koje će nas 

đavao nagnati kroz ovo vrijeme. Dopustimo da i nas u našem življenju vodi Duh. Možda 

i nas Duh ove korizme odvede u neku pustinju – na neko lijepo, izolirano i privilegirano 

mjesto, gdje ćemo imati vremena više i snažnije biti u zajedništvu s Bogom, kroz 

određene duhovne vježbe. No, možda nas Duh odvede i u pustinju praznine određene 

bolesti i krize, razočaranja i tuge, samoće i padova. I tamo mogu itekako susresti Boga. 

Dapače, možda će mi takva pustinja biti još pogodnije mjesto za susret s Bogom i da 

odlučim potpuno mu pripadati. Amen! 

 
Kao što znate, korizma je posebno vrijeme u kojem nema slavlja ni proslava, kao u ostatku godine. 
U korizmi nema ni vjenčanja ni krštenja, pa prema tome svoje proslave nastojte planirati za 
proljeće nakon Uskrsa. Vjenčanja su obično subotom, a krštenja bi trebala biti nedjeljom. 
Nažalost, često se događa da se krštenje traži isključivo subotom i to iz krivih razloga. Krštenje je 
najvažniji sakrament i normalno vrijeme za primanje toga sakramenta je nedjelja, u zajednici 
vjernika. Nažalost, mnogi imaju iskrivljeno mišljenje da njihovo dijete nitko ne treba vidjeti i zato 
žele krštenje „obaviti“ u subotu, ako je moguće po noći, dato nitko ne vidi. I još se bune, jer to 
,kao, ne bi trebalo nigdje objavljivati. Prošla su vremena kad su se ljudi bojali krstiti dijete ili što 
drugo, da ne bi imali problema na poslu itd. Danas je, srećom, drugačije vrijeme i treba prihvatiti 
liturgijske razloge zbog kojih bi krštenje trebalo biti od župnom misom u nedjelju. Stoga Vas molim 
da svoja krsna slavlja planirate u nedjelju, kako bi se sačuvala svetost sakramenta! Na vrijeme 
se javite i za vjenčanje i za krštenje i za ostale potrebe, kako bi se na vrijeme sve stiglo pripremiti. 
Zahvaljujem na razumijevanju! 
Iako je još dosta daleko, Uskrs ćemo ove godine proslaviti u nedjelju, 9. travnja. Kako bismo na 
vrijeme nabavili uskrsne svijeće, ove godine su već sada naručene posebne svijeće. Koje u sebi  
imaju „uložak“ s uljem, koje gori, umjesto klasične svijeće. Time želimo osigurati da svijeća ostane 
uvijek jednake veličine, da se ne troši, kao klasične svijeće, i da te svijeće možemo koristiti više 
godina. Trebamo dvije svijeće: za sv. Križ i za našu župnu crkvu. Cijena jedne svijeće je 120 eura. 
Stoga Vas molim, ukoliko ste u mogućnosti, dajte svoj prilog da lakše platimo naručene svijeće, 
kako bismo ih imali spremne za Uskrs. Do sada je skupljeno ukupno 160 eura! Od srca hvala za 
Vaš dar! 

 
Apeliram na sve vjeroučenike da budu redoviti na vjeronauku i misnim slavljima! 
Molim i roditelje da se uključe, koliko im je moguće, da na taj način budu potpora 

i primjer svojoj djeci. Nažalost, do sada to nije bio slučaj! Mnogi su se udaljili od 
crkve, zanemarili sakramente i misle da se može živjeti bez Boga! Nažalost, mnogi 

takav stav prenose i na svoju djecu, iako su sami svjesni da je to pogrešno. Sada 
je vrijeme da to zajedno ispravimo! Stoga sve rado pozivam da se uključe, da 
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žive svoje kršćanstvo, kako nas Sv. Pavao poziva, dostojni poziva na koji smo 
pozvani! A pozvani smo na svetost! A svetost se postiže živeći po Božjim i 

crkvenim zapovijedima, koristeći svete sakramente, a redoviti vjernički život 
krijepiti svakodnevnom molitvom! 

Kao što znate, ja ću od 21. do 28. ožujka biti na hodočašću u Svetoj zemlji. 
Svakodnevno ću imati mise na svetim mjestima. Ako Vi želite da se koji od tih 
dana služi misa na Vašu nakanu, javite se čim prije! Rado ću Vaše nakane uključiti 

u najuzvišeniju žrtvu na svetom mjestu! 

 
Postom, molitvom i djelima ljubavi 

Korizmenim hodom, usmjerenim prema svjetlu uskrsnuća, prolazimo kroz stvarnost 
ovozemaljskog vrta, koji sve više postaje zakrčeniji i mračniji, jer njegovo plodno tlo 
čovjek ljubomorno pomlađuje sadnicama uobraženosti, nametljivosti i nedosežnosti, 
pokazujući tako svoju pohlepnu i nepopravljivu čežnju iskorištavanja Božje dobrote. 
Probijajući se kroz razne ponude primamljivih plodova, lako se izgubiti u mraku 
neumjerenosti, ali i iscrpljenosti. Tu umornom čovjeku ponestaju snaga i volja za 
traganjem Svjetlosti te se u sebi lomi i pada. U trenutku kada ponovno dolazi k sebi, 
pridiže se okružen mrakom, tragajući za materijalnom sigurnošću koju nalazi u blizini i 
o kojoj postaje ovisnik. Ako gleda samo na sebe, nema potrebu za izlaskom iz vrta 
mraka, u čijim plodovima uživa, no čovjek, stvoren na sliku Božju, nije stvoren za mrak 
i da ga tama obuzme, nego od Svjetlosti, da hodi sa Svjetlošću. 
Korizmeni hod nije šetnja ovozemaljskim vrtom i upoznavanje njegovih loših sadržaja, 
bez ikakvih inicijativa za promjenama, nego krčenje zaraslog i grijehom tretiranog 
životnog prostora pojedinca i zajednice, kako bi do svakog slomljenog o pod teretom 
palog čovjeka doprla Svjetlost Života. Kako i sami ne bismo oslabili te pali pod težinom 
izazova, pomažući u borbi protiv tame, potrebna nam je snaga molitve po kojoj nas Duh 
Sveti prosvjetljuje te daje svoju moć hrabrog i nepokolebljivog djelovanja i brige za spas 
duša. 
Molitva nije samo glas koji upućujemo Bogu, nego i glas Božji koji u čistom srcu 
odzvanja melodijom ljubavi, koja čovjeku omogućuje da iziđe iz sebe te ga još više čini 
spremnim na post, na put siromaštva, odricanja i oslobađanja života od svega što ga 
opterećuje i prezasićuje. Takvo iskustvo žive vjere u odanom predanju Bogu, dušom i 
tijelom, u molitvi i postu, omogućuje živjeti djelatnu ljubav. Lijepo je hodati po 
uređenom ovozemaljskom vrtu do kojeg dopire svjetlost vječne Božje ljubavi. 
 

O postu, molitvi i milostinji 
Crapula! Crapula – neumjerenost, sitost, pogubna je za kršćanina. To je ključna riječ sv. 
Benedikta u njegovim pravilima: „Prije svega valja izbjegavati sitost, i monah se nikad 
ne smije prejesti jer ništa nije toliko nedostojno kršćanina kao sitost, kao i naš Gospodin 
kaže: 'Pazite na se da vam srca ne otežaju u sitosti –proždrljivosti (crapula)'“. Poučen 
pravilom sv. Benedikta, moje pravilo, koje osobito sada, u korizmi, želim još više 
održavati, glasi: Jedi i pij tako da uvijek nakon objeda možeš moliti! Ponekad mi se 
dogodi da se tako „zasitim“ jelom i pićem te nemam snage ni vremena za molitvu.  
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Zaista, srce postaje teško, sito hranom, a to znači sito sobom i svijetom, a nepotrebito 
Boga i bližnjega. A smisao je posta upravo to: postiti kako bismo mogli moliti. Tko ne 
posti, tko se ne odriče dopuštenoga, neće se moći odreći ni nedopuštenoga, postat će 
sit, pun sebe i ovoga svijeta, te neće moći moliti. Možda bi trebalo u korizmenom 
vremenu prisjetiti se još jedne misli, a to je misao svetoga Antuna Pustinjaka koju 
nalazimo u njegovu životopisu: „Kad je htio jesti ili spavati, ili kad je udovoljavao drugim 
tjelesnim potrebama, sramio se kad bi se sjetio duhovne naravi svoje duše. Ako je htio 
jesti zajedno sa drugim monasima, tada bi sebi dozivao u pamet svoju duhovnu hranu, 
prekidao bi blagovanje i od njih se udaljio jer je držao da bi se morao zacrvenjeti ako bi  
ga drugi gledali kako jede.“ Da, trebalo bi se uvijek stidjeti dok jedemo jer bismo time 
dali sebi i drugima do znanja da je hrana potpuno sporedna za nas kršćane, da je tijelo, 
a time i hrana, samo jedan manji dio nas, a veći dio nas naša je duša, naš duhovni život. 
Zato se u samostanima, što je danas nažalost ukinuto, čitalo Sveto pismo ili duhovno 
štivo za vrijeme objeda: kršćanin treba i tijekom objeda „stidjeti se“, tj. i tada više 
hraniti svoju dušu Božjom riječju, nego tijelo hranom. Stoga bi bilo preporučljivo da u 
ovoj korizmi barem nakratko čitamo Pismo, i to ne samo prije objeda, nego baš tijekom 
objeda. K tome, čuvat ćemo se na taj način i od grijeha, jer „obilje riječi ne biva bez 
grijeha, a tko zauzdava svoj jezik, razuman je“ (Izr. 10,19.) I zaista, ne sjećam se da sam 
ikad bio ostao bez grijeha kod zajedničkih objeda, osobito tamo gdje se više pojelo i 
popilo i gdje se puno pričalo. Nije ni čudno da je sv. Ivan Krstitelj ostao bez glave upravo 
za vrijeme gozbe, jer se ljudi nisu stidjeli kod jela i pića, nego su stenjali, jeli i pili, te, 
dakako, brbljali. 
Budući da smo pogođeni istočnim grijehom, koliko god se trudili da naše tijelo ne tlači 
našu dušu (Mudr. 9,15), ono se u najmanju ruku uvijek rita protiv nas. To ritanje tijela, 
ta naša grešna i nesređena žudnja za crapulom, sitošću, neumjerenošću, iziskuje od nas 
kršćana da cijeli svoj kršćanski život shvatimo kao korizmu, a osobito da u korizmi 
budemo korizmeni. Naime, čovjek je stvoren da bude „prosječan“, da bude 
„mediokritet“, da u svetom mediokritetu shvati kao biće koje visi, lebdi između neba i 
zemlje. Kršćanin pak visi, lebdi između Boga i ljudi ovoga svijeta, između Boga i ljudi 
koji ne poste, čiji se trbuh uza zemlju prilijepio. Budući da nas tijelo, zemlja, tlači i 
privlači da se privijemo uz njezine užitke, zaboravljajući Boga i bližnjega, potreban nam 
je post. Postom postajemo svjesni da smo viseći, lebdeći u ovom svijetu, drugačiji od 
zemnika, onih zalijepljenih za zemlju, a opet i drugačiji od nebesnika, onih koji su 
zalijepljeni za Boga u nebu. Ili pak, drugačije rečeno, postom smo upereni protiv 
crapule, sitosti ovdje na zemlji. Ne želimo biti siti ovdje, kako bismo se sitili Bogom. To 
naše sveto klaćenje, to sveto lebdenje između nebesnika i zemnika kazuje nam da 
kršćanski post ima smisla samo ako se njime kršćanin trudi doći do Boga koji je iznad 
nas. Ljudi ne poste, jer nemaju Boga iznad sebe, a to znači da nemaju nikoga iznad sebe. 
Dakle, ljudi ne poste jer ne vjeruju u Boga. Ili pak poste, ali poste kako bi opet ostajali 
kod sebe, kako bi ojačali svoj egoizam, kako bi  se hvalili  svojim izgledom, mišićavim 
tijelom. Jednom riječju, ljudi ne poste jer se osjećaju moćnima i samodostatnima. Ili 
pak poste da bi se opet osjećali moćnima i samodostatnima: crapula! Kršćani pak poste 
da u sebi budu nezasićeni, nesamodostatni, a to znači sobom slabi i nemoćni, kako bi 
se u toj nemoći podigli iznad sebe, k Bogu. I zato post nikada neće uspjeti, ili će pak biti  
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sebičan, ako se ne događa iz ljubavi prema Gospodinu, štoviše ako ne dopustimo 
Gospodinu da on svojom milošću vodi naš post. Da, post je blagoslovljen samo ako ne 
dolazi od naše dijete,  od naše volje, od naših dijetnih programa, nego iz milosti! To je i 
moje iskustvo. Najbolje postim kada molim, kada Bog u meni posti, kada on postom  
počinje stanovati u mojem tijelu. Nikada nisam dobro ni dugo postio kada sam ja, kada 
je moje mrsko, moćno ja, htjelo postiti. I još nešto, meni osobito važno: kršćani postom 
ne traže mišićavo tijelo, nego krjeposno tijelo! O da, velika je razlika između sportskoga, 
mišićava tijela i krjeposna tijela. Mišićavo, sportsko tijelo sebično je, oholo, izričaj je 
ohole duše. Krjeposno tijelo, kao plod posta, slabo je tijelo, ali je to tijelo moćno 
krjepošću, ljubavlju prema Bogu i bližnjemu. Zato nas korizma poziva da postom 
zadobijemo krjeposno tijelo, koliko god nam se tijelo i dalje nastavilo ritati, budući da 
smo u klaćenju između neba i zemlje. Zato postimo, jer je post prva krjepost u borbi 
protiv poroka, protiv naše sklonosti da se trbuhom prilijepimo uz ovu zemlju. Svoje 
uspavano, otežalo tijelo sitošću postom uvijek iznova štipajmo ili pak budimo. Budimo 
barem štipavci svojemu tijelu u korizmi. 
Kao što je već rečeno, nema posta bez molitve. Post ne može biti blagoslovljen ako ne 
dolazi i ne vodi molitvi, tj. Bogu koji je iznad nas. I tu opet vrijedi: crapula! Dakle, ljudi, 
a tako i mnogi kršćani, ne mole jer su „krapulozni“, siti, samodostatni, a to znači oholi i 
obijesni. Kršćanin se, pak, prepoznaje po molitvi, kršćanin moli u svako doba, kako nas 
poučava sv. Pavao. Zašto? U molitvi čovjek priznaje da nije sebi dostatan. Molitva treba 
voditi svaku našu misao, riječ i djelo, jer time dokazujemo da nismo sebi dostatni i da 
se ne pouzdajemo u svoje sile. Zato je potrebno puno moliti, osobito noću, kako je to 
Gospodin često činio. Da, u korizmi je potrebno skratiti san. Ali ne skraćivati san kao 
zemnici, kao ljudi ovoga svijeta, koji to čine zbog vlastite slave, časti, karijere ili pak 
zbog zabave i isprazne znatiželje. Potrebno je skratiti san da bi se više vremena 
posvetilo molitvi. Kršćanin bi trebao tugovati što i po noći nije s Gospodinom. Zato on 
želi skratiti san, kako bi mogao više moliti. Ništa nam ne vrijedi sve što činimo, ako ne 
molimo. Možemo činiti velika djela, ljubiti bližnje, biti slavni u Crkvi u u društvu, ali ako 
ne molimo, tada to sve činimo samo radi nas samih, sve činimo kako bismo zasitili sebe. 
Molitva je za nas kršćane važnija od svega i od svakoga posla. Nema ničeg važnijeg od 
molitve. Jer, naša je snaga u našoj slabosti: dok molimo, priznajemo svoju slabost i 
snagu tražimo od Boga. Da, u molitvi snagu ne tražimo u sebi i u svijetu, nego od Boga. 
Zato je molitva jedina istinska moć. To će potvrditi svaka duša koja puno moli: tada se 
događaju čudesne stvari u životu, ali stvari koje dolaze iz onoga što ovaj svijet ne voli: 
iz nemoći, iz slabosti, tj. iz molitve – nisi sebi dostatan. Ljubitelji ovoga svijeta ne mole 
jer ne žele biti nemoćni i slabi, ne žele se poniziti, učiniti se bespomoćnima. O, da, ne 
žele biti pasivni, dopuštajući Bogu da on djeluje u njihovu životu. Zato je potrebna u 
ovom nemolitvenom svijetu golema ofanziva nas kršćana, na ovaj svijet, a to je 
molitvena ofanziva, protiv „krapuloznosti“ ovoga svijeta. 
Molitvom također pokazujemo da smo sljedbenici milosti, a ne sljedbenici svojih 
vlastitih djela. Zato je istinska molitva ona koja na prvom mjestu traži samo jedno: 
„Milost mi daj“. Inače će i molitva postati farizejska. Postat će samohvalisanje, 
uspoređivanje s bližnjima, potvrđivanje vlastite moći i snage. Da mihi gratiam- milost  
mi daj! Tko tako moli, u njemu nema crapule. Taj dolazi pred Boga uvijek kao prosjak,  
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ne uspoređuje se s ljudima, nego se uspoređuje s Bogom. Uostalom, molitva ne može 
za nas kršćane nikada biti ohola. Jer, i kada mnogo molimo, uvijek treba imati na umu 
da u nama moli Duh Sveti, odnosno da, ako je išta i valjalo u našoj molitvi, to nije naše 
djelo, nego plod djelovanja Duha Svetoga u nama: „Tako i Duh potpomaže našu nemoć. 
Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim 
uzdasima“. (Rim. 8,26). Zato je molitva vrhunski čin poniznosti – nisi sebi dostatan! – 
te je Isus molio kako bi nam pokazao svoju poniznost: ništa on ne čini sam, nego sve 
čini od Oca i zahvaljujući Ocu. Mi kršćani molimo jer je Isus molio, jer se on kao Bog i 
savršeni čovjek nije ustručavao moliti. Štoviše, molio je više nego mi, iako je on sveti 
Bog i sveti čovjek. Molitva je zato ključ za razumijevanje Isusove osobe. Tako što moli, 
Isus nam sebe otkriva kao Sina, kao onoga koji svoju snagu ne crpi iz sebe, nego iz oca, 
kao onoga čija je jakost u slabosti, a to znači u slabosti ljubavi, okrenutosti od sebe 
prema Ocu. Ako možda ne molimo poput Gospodina, tj. ako ne možemo moliti iz ljubavi 
prema njemu, onda bismo barem trebali moliti iz straha, iz straha da ne izgubimo dušu, 
iz straha da naši bližnji ne izgube dušu. Jer, i takav će nas stav dovesti do molitve, a time 
i do spoznaje koja se događa u molitvi, kako čitamo kod proroka Izaije: „Samo će vas 
strah uputiti u objavu“ (Izl. 28,19). Da, strah i molitva kao mjesta istinske spoznaje 
Boga! Ili pak ako nas Božja dobročinstva ne tjeraju da molimo, a onda se barem gorljivo 
molimo Bogu zbog zala koja su u nama ili izvan nas, a koja ne možemo nadvladati svojim 
silama. Ako si slomljen nevoljama ovoga svijeta, nemoj se slomiti u sebi, pasti u ono što 
ljudi ovoga svijeta nazivaju depresijom. Ne! Ako si slomljen nevoljama ovoga svijeta ili 
pak sobom, nevoljnikom, neka te ta slomljenost učini molitvenom osobom. Umoran od 
svijeta i od sebe, traži u molitvi odmor u Gospodinu. Sve je to duboko izrekao prorok 
Hošea, o čijim bismo riječima trebali razmatrati u korizmi: „Stoga ću put joj trnjem 
zagraditi, zidom opkoliti, da ne nađe više svojih staza. I trčat će za milosnicima, ali ih 
stići neće, tražit će ih, al´ ih neće pronaći. Tada će reći: 'Idem se vratiti prvom mužu, jer 
sretnija bijah prije nego sada.'“ (Hoš 2 8-9). Budući da smo krapulozno prestali moliti i 
napustili Boga, sada, kada nas je svijet slomio i razočarao, kada nam je svijet nanio bol, 
potrebno je, poput prosjaka, sramežljivo, a to znači molitveno, opet okrenuti 
Gospodinu. Jer, Bog nam nije dao slobodu da oholom voljom odbacujemo milost, već 
da pobožnom, molitvenom voljom zazivamo njegovu milost. 
Dosad smo vidjeli da kršćani prestaju biti krapulozni zahvaljujući postu i molitvi. No, 
Gospodin nas poučava da ni post ni molitva ništa ne vrijede bez milostinje. Molitva je 
život posta i život molitve, a to znači da bez milostinje, i post i molitva postaju jalovi, 
sterilni, odnosno molitva i post bez milostinje potvrđuju da se u jednom i u drugom 
čovjek samo vrti oko samoga sebe, traži samo svoje, kako veli sv. Pavao. Ovdje bih 
istaknuo jednu misao o milostinji koja se nalazi u Knjizi Sirahovoj: „Budi vjeran 
bližnjemu svojemu kad je siromašan.“ (22,23). Kršćani u svakom siromahu prepoznaju 
Krista i žele mu biti vjerni, jer je Krist, premda bogat, postao siromašan za nas. Dakle, 
kršćanin se rado odriče svojega, onoga što posjeduje i daruje ga siromasima, 
potrebitima. Naime, Krist je sebe osiromašio i nas obogatio (2. Kor 8,9). Tako i kršćani 
rado sebe osiromašuju i bogate bližnje. Tko dakle, daje milostinju, u njemu se 
nastanjuje Krist, jer Kristovi možemo biti samo tako što sebe osiromašujemo, a 
siromašne bogatimo. To, dakako, može učiniti samo onaj koji vjeruje u Isusa Krista.  



7. 
Dakle, i ovdje se pokazuje da je milostinja izričaj vjere, kao što su to i post i molitva. Tko 
ne vjeruje u Isusa Krista, ne daje milostinju. Zašto? Budući da ne vjeruje u Isusa Krista, ne 
vjeruje u Boga koji se osiromašio, ne vjeruje ni u vječni život. Takav poznaje samo ovaj 
život, a to znači da svako osiromašenje smatra katastrofom, gubitkom samoga 
sebe. A Gospodin kazuje baš suprotno: Tko izgubi svoj život, dakle, tko se osiromašuje zbog 
bližnjega, taj će život zadobiti, tj. bit će Kristov. Zato mnogi kršćani, u svojoj ljubavi prema 
siromašnom Kristu, idu tako daleko da sve ostavljaju zbog njega, sve prodaju i daju 
siromasima (Mt 19,21), žele biti potpuno siromašni kako bi bili potpuno bogati u njemu. 
Nadalje, i kada dajemo milostinju, uvijek treba imati na umu da mi ne činimo ništa veliko, 
da se ne bismo uzoholili. Zašto? Zato što sve što imamo, uopće nije naše! „Što imaš da nisi 
primio“? (1 Kor. 4,7). Sve je Božje i što god dajemo bližnjima, ne dajemo kao svoje, kao 
darivatelji, nego kao dužnici, kao nešto što uopće nije naše, nego smo dužni dati bližnjima, 
jer je to sve Božje. Isto tako, mi uvijek dajemo milostinju radi Krista, u svakom siromahu 
gledamo Krista, tj. dajemo milostinju Kristu. To je jako važna misao koja nas također čuva 
od oholosti. To je ujedno i ključ za razumijevanje uglavnom pogrešno shvaćena teksta 
Matejeva evanđelja (25. poglavlje), koje mnogi koriste kako bi relativizirali vjeru u Isusa 
Krista. Baš naprotiv! Taj nam tekst kazuje da je istinska milostinja samo ona koja se događa 
radi Krista. Zašto? Zato što se spram Krista vjernik odnosi kao vječiti dužnik: nikada vjernik 
ne može svojim dobrim djelom, pa tako ni milostinjom, uzvratiti na ono što je primio od 
Gospodina, a to je spasenje. Stoga milostinja radi Krista oslobađa čovjeka od svake 
oholosti, jer – znamo iz iskustva – kako dobročinitelji mogu biti oholi, puni sebe, 
samodostatni, jednom riječju krapulozni. Dakle, uvijek trebamo davati milostinju, a 
osobito u korizmi, u tom od Krista i Crkve utemeljenom, svetom vremenu, a to znači: 
osiromašimo se svojevoljno i bogatimo bližnje, a sve radi Krista. Duša nam tada neće biti 
krupulozna. Siromašni, bogatit ćemo se Kristom i pritom postati Božji miljenici jer Bog voli, 
podupire sirote i udovice (Ps 146,9). 
I tako, u ovom svijetu, gdje ljudi grakću crapula, crapula, vjernici bi trebali u korizmi 
gugutati mendicus, mendicus – prosjak, prosjak. Zato je potrebno biti u svemu siromašan, 
te ćemo se opet vratiti svetom Benediktu i njegovim pravilima za korizmu: „Neka uskrati 
svojemu tijelu nešto od jela, pića, sna, govorenja, šale i tako s duhovnom radošću i 
čeznućem iščekuje sveti blagdan Uskrsnuća.“ Govorenja i šale? Da, krapulozni su oni koji 
puno govore, puno se šale i puno se smiju. Odreknuće od govorenja i šale uvjet je, čuli smo 
Benedikta, iščekivanju uskrsnuća u duhovnoj radosti i čeznuću. 
(nastavak pročitajte u slijedećem broju) 

Riječ kardinala Josipa Bozanića prigodom imenovanja mons. Dražena Kutleše 
nadbiskupom koadjutorom: 

Zahvaljujem papi Franji što je prihvatio moju prošlogodišnju zamolbu i sada Zagrebačkoj 
Nadbiskupiji dodijelio nadbiskupa koadjutora. Kao kršćani, na svom hodočašću u vremenu, 
raspoznajemo i vidimo, kako stablo Crkve uvijek iznova raste. Crkva se neprestano obnavlja, jer 
njezina budućnost pripada Bogu. Crkva je Božje stablo koje živi u vremenu i u sebi nosi vječnost. 
Čestitam mons. Draženu Kutleši, dosadašnjem nadbiskupu metropoliti splitskom na imenovanju 
za nadbiskupa koadjutora zagrebačkog. Crkva zagrebačka, ispunjena nadom i otvorena prema  
budućnosti, vjernički prima i prihvaća svoga nadbiskupa koadjutora. Neka je blagoslovljen koji 
dolazi u ime Gospodnje! 
Našu zagrebačku nadbiskupiju može se gledati pod raznim vidovima: izvana i iznutra. Ipak, nju 
se može istinski doživjeti i upoznati samo živeći u toj svetoj zajednici vjere, ljubeći je, dajući joj 
se i, ako je potrebno, trpjeti za nju. 
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U Crkvi zagrebačkoj vidim sposobne i zauzete biskupe: Ivana i Miju, tu je i Valentin, umirovljeni 
pomoćni biskup, zatim gledam divan vijenac predanih svećenika, dijecezanskih i redovničkih, 
požrtvovne sestre redovnice, angažirane Kristove vjernike laike. 
To je Crkva koja je, nakon dvadesetogodišnjega sinodskoga hoda, obilježenog mnogim 
plodovima, donijela Izjave i odluke Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije kao smjer svoga 
budućeg poslanja. To je Crkva, koja se posebno tijekom posljednjih 25 godina, postojano utječe 
zagovoru blaženog Alojzija Stepinca, učeći na primjeru njegova života: kako se živi crkvenost. 
Pred crkvom zagrebačkom puno je posla i izazova. Naša je Crkva pogođena teškim potresom u 
2020. godini. U Prvostolnici još nije moguće slaviti bogoslužje, nadbiskupski dom nije useljiv. 
Poslijepotresna obnova u tijeku je i sada u dobrom zamahu. 
Crkva zagrebačka želi prepoznati u nadbiskupu koadjutoru dar Duha Svetoga, željna da se na 
njezinoj plodnoj njivi nastavi orati obnovljenim zanosom. 
A svi smo pozvani neprestano prihvaćati prolaznost ovozemnog života. Stoga, i zbog svoga 
narušenog zdravlja, jako želim da novi nadbiskup, koji nam je sada dan kao koadjutor, što prije 
preuzme potpunu odgovornost za svetu Crkvu zagrebačku. 
Gospodin koji je put, istina i život, neka nam pokaže svoje putove i uči nas svojim stazama. 
Presveta Bogorodica Marija neka nam uvijek ostane učiteljica pouzdanja u Boga. 
Zagreb, 14. veljače 2023. godine. 

       8. 

PON 
27. II. Grgur iz 

Nareka 

  

UTO 28. II. 
Roman 

  

SRI 1. III. Feliks   

ČET 2. III. Iskra    

PET 

3. III. 
Katarina Drexel 

Prvi petak! 

18h 
 
18,45 
Marija Gorica 

 K R I Ž N I   P U T 

Zajednička sv. Misa 
vjeronauk za PRVOPRIČESNIKE 

SUB 4. IiI. Kazimir   

NED 5. III. 

DRUGA 
KORIZMENA 
NEDJELJA 
 

8h 
Marija 
Gorica 
9,30h 
Sveti Križ 
 
10,40h 
Marija 
Gorica 

za pokojne iz mjeseca VELJAČE 
 
+ Josipa i Ivan Turk i Obitelj; 
Obitelj Iveta i za ozdravljenje 
jedne osobe 
K R I Ž N I   P U T 

ŽUPNA SV.  M I S A 

U petak, 3. ožujka je prvi petak u mjesecu. Od 17,30 u našoj crkvi će biti prilika 
za svetu Ispovijed, u 18 sati će biti izloženo Presveto za klanjanje, a ujedno će 
biti i pobožnost Križnoga puta, a nakon toga zajednička sv. Misa za ove 
pokojnike: + Vesna Planinc, god., Anka i Štefan Planinc, Stjepan Bačan, Zinka 
Bačić, Ninoslav i Anica Pernar, Ivan Kodžoman i za ozdravljenje jedne osobe. 

Izdaje: ŽUPA Pohoda B.D.M – MARIJA GORICA 
Tel. 01/3395-848; 098/452-192; stjepan.baric@yahoo.com 

glavni  urednik: vlč. Stjepan Barić, župnik 


