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RAZMIŠLJANJE UZ EVANÐELJE
Današnje evanðelje spaja dva važna Lukina odlomka: sam poèetak Lukina
evanðelja i prvi Isusov javni nastup u nazaretskoj zbornici. Luka nam daje uvid
kako je sastavio svoje evanðelje: pomno je ispitao oèevice i ostale svjedoke
Isusova života i nauka. On ih lijepo naziva „oèevici i sluge Rijeèi“. Sluge rijeèi –
to su papa, biskup, sveæenik, vjerouèitelj, ali i kršæanski roditelji i svi koji, èesto s
posebnom karizmom, umiju drugima, osobito djeci i mladima, prenijeti Božju
rijeè.
Naša vjera, kao i Teofilova, treba biti osvjedoèena vjera koja poèiva na
uvidu „u pouzdanost onoga u èemu si pouèen“.
Vrlo sažeto nam Luka daje znati što je onih dana znaèio „dogaðaj Isus“.
Vijest se o njemu posvuda pronijela, svijet je grnuo k njemu. A on je nastupao
pun Duha Svetoga. Stavimo se u to Isusovo slušateljstvo, kao oduševljenici
prvih dana.
Došao je u svoj zavièaj. Kao da gledamo što se zbiva te subote u nazaretskoj
sinagogi. Isus se zaustavlja na glasovitu proroštvu Izaijinu o buduæem Mesiji
koji æe biti pun Duha Svetoga (Iz 61). Isus-Mesija poslan je prvenstveno i
nadasve ugroženima, prikraæenima, potrebnima. To je misija Crkve, to je poslanje
svakoga kršæanina: zalagati se za društvenu pravdu i za napredak i boljitak svih
ljudi. Ne samo materijalni i „zdravstveni“ nego – u svim èovjekovim
dimenzijama. Važna je završnica Izaijina proroštva koju navodi samo Luka,
navjestitelj univerzalnosti spasenja: „... navijestiti godinu milosti Gospodnje“. S
Isusom je poèela velika jubilejska godina, godina Božjega oproštenja i spasenja
za sve ljude. I ta jubilejska godina se ne zatvara, nema kraja, traje do kraja svijeta.
Važna je Isusova rijeè: „Danas se ispunilo Pismo!“ Ne samo onoga dana. Božji
Danas traje neprekidno (usp. Heb 3,13). Da li te zahvaæa rijeè Kristova, dogaðaj
Kristov – danas, svaki dan? AMEN!

„ Dnevni ispit savjesti“
Ako se naviknemo na dnevni ispit savjesti – kratak ali temeljit – jasno æemo vidjeti
pogrješke koje udaljavaju naše srce od Boga i znat æemo na vrijeme djelovati.
Ispit savjesti je poput oka sposobna vidjeti najskrivenije zakutke našega srca, njegova
lutanja i navezanosti.
»Kroz ispit ja vidim, rasvijetljen sam, izbjegavam opasnosti, ispravljam nedostatke i
usmjeravam svoj put. Služeæi se njime kao bakljom, jasno vidim i zapažam cijeli svoj
unutarnji život; i na taj naèin ne samo što ne mogu ustrajati u zlu nego se upravo osjeæam
obvezan vršiti istinu, tj. rasti u pobožnosti.«
Ako zbog lijenosti zanemarimo ispit svoje savjesti, moguæe je da se pogrješke i sklonosti
ukorijene u duši, sve dok više ne æemo znati vidjeti na koju smo velièinu pozvani, do toga da
æemo se zaustaviti na sitnicama koje Gospodinu malo ili nimalo znaèe.
U ispitu savjesti pronaæi æemo skriveni uzrok svojih oèitih propusta u ljubavi i u radu,
skriveni korijen tuge ili zlovolje, ili nevjernoga izvršavanja obveza pobožnosti prema
Gospodinu: situacija koje se ponavljaju, možda uèestalo, u našem životu i za koje æemo tako
naæi lijek. »Ispituj se smireno i odvažno. Nije li istina da tvoje loše raspoloženje i bezrazložna
tuga – prividno bezrazložna – potjeèu od tvoje neodluènosti da prekineš tanke, ali stvarne niti
kojima te lukavo oplela tvoja požuda?«
Francisco Fernandez-Carvajal

25. sijeènja (ponedjeljak)
OBRAÆENJE SVETOG PAVLA – blagdan

Rodio se u Tarzu u Ciliciji (u današnjoj južnoj Turskoj, tada u Rimskom Carstvu),
prema više izvornika 5. godine po Kristu. Roditelji mu potjeèu iz Palestine, u Tarz su
stigli zbog trgovine. Obitelj mu je imala prava rimskih graðana. Helenistièko
obrazovanje i rabinsko zvanje stekao je u Jeruzalemu, a prema tradiciji izuèio je i
zanat. Kao pripadnik farizejske sljedbe progonio je prve kršæane. Nakon obraæenja,
oko 34. godine, pridružio se apostolima.
Dogaðaj pred Damaskom na neki se naèin provlaèi kroz cijelu povijest jer svaki
èovjek proživljava svoj Damask, obraæenje i put do Boga. Nekadašnjeg Savla,
pismoznanca, revnitelja židovskoga zakona, Krist je pred Damaskom oborio ne
samo s konja, nego i s njegovih svjetonazora i stremljenja.
U Pavlom životu to je bio poseban i osobit trenutak, presudan za njegovu
buduænost, ali i za povijest kršæanstva, u kojoj je on po milosti Isusa Krista svakako
jedan od najzaslužnijih pojedinaca.
Postao je prvo pero, prvo grlo i prvi glas Krista u njegovoj Crkvi, Isusovo ime
pronio je cijelim svijetom i cijeli svijet ispunio Evanðeljem.
Muèenièki je podnio smrt 64. godine u Rimu, gdje su mu odrubili glavu. To je
vjerojatan podatak buduæi da je Pavao za sebe izjavljivao da je rimski graðanin, pa je
tako bio i pogubljen na naèin kako su se pogubljivali punopravni graðani Rima (a ne
razapinjanjem). Tijelo mu je poèivalo u katakombama, ali je kasnije preneseno u
velebnu rimsku Baziliku Sveti Pavao izvan Zidina, omiljeno i nezaobilazno
hodoèasnièko mjesto svih vjernika svijeta.
U središtu poruke propovijedanja Pavla, Kristov je lik iz perspektive onoga što je
uèino s namjerom da dâ spasenje ljudima, a kljuè za razumijevanje Pavlove teologije
je pojam obraæenja kao korak od neznanja prema vjeri, od grijeha prema milosti.
Jedan od najpoznatijih njegovih tekstova je “Hvalospjev ljubavi” iz Prve
poslanice Korinæanima, a teološki je osobito bogata Poslanica Rimljanima.

ŽUPNE OBAVIJESTI
v
Raspored svetih misa:

Radnim danom: 17.30 h
Subotom: 7.30 h
Nedjeljom: 9, 11 i 18 h
v
Klanjanje: èetvrtkom poslije mise
v
Kroz sijeèanj neæe biti župnih vjeronauka.
v
SUBOTA:

- 9 h – susret ministranata
- 10 h – probe djeèjeg zbora
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77 kn
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