
 

 

 TakoĎer trebamo spriječiti napast izbjegavajući grješne 

prigode, koliko god bile neznatne, jer onaj tko ljubi opasnost, 

poginut će u njoj zatim ispunjavajući učinkovito svoje vrijeme, 

dobro vršeći profesionalne, obiteljske i društvene dužnosti. Da 

bismo uspješno svladali napast moramo često i s pouzdanjem 

moliti Očenaš: ‘ne uvedi nas u napast’, daj nam snage da osta-

nemo čvrsti pred njom! Budući da nas je sam Gospodin naučio 

toj usrdnoj molitvi, bilo bi dobro stalno je ponavljati. Borimo 

se protiv napasti otkrivajući je otvoreno duhovnom voĎi, jer 

kad je otkrijemo, gotovo smo je već pobijedili. Onaj tko otkriva 

vlastite napasti duhovnom voĎi može bit siguran da će Bog 

udijeliti duhovnom voĎi potrebnu milost kako bi ga dobro 

usmjerio. Za pobjeĎivanje svake kušnje računajmo uvijek na 

milost Božju.  

 Ne zaboravi, prijatelju moj, da ti je potrebno oružje za 

pobjedu u ovoj duhovnoj borbi. Tvoje će oružje biti: stalna mo-

litva, iskrenost i otvorenost s tvojim duhovnim voĎom, presve-

ta euharistija i sakrament ispovijedi, velikodušni duh kršćan-

skog mrtvljenja kojim ćeš izbjeći grješne prigode i odagnati li-

jenost; poniznost srca te nježna i sinovska pobožnost prema 

Presvetoj Djevici, Utjesi žalosnih i Utočištu grješnika. Obratio 

joj se uvijek s pouzdanjem i reci: Majko moja, ufanje moje! 
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Ponedjeljak, 27. veljače 2012. - sv. Gabirel od Žalosne Gospe 

Utorak, 28. veljače 2012. - sv. Roman 

Srijeda, 29. veljače 2012. - sv. Hilarije 

Četvrtak, 1. ožujka 2012.– sv. Albin 

Petak, 2. ožujka 2012. - bl. Janja Praška 

Subota, 3. ožujka 2012. - sv. Anzelmo Nonantolijski, sv. Marin 

Nedjelja, 4. ožujka 2012.– Druga korizmena nedjelja kroz godinu B 

Izdaje: Župni ured Prikazanja Blažene Djevice Marije u Smilčiću 

 

 

Župni  ured  Prikazanja Blažene Djevice  Mari je  

Smilčić  

Župni listić br. 27 

26. veljače 2012.  

Prva korizmena nedjelja kroz 

godinu B 

ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA  

SMILČIĆ 

 

Vodi me, Isuse, svojom riječi u tajne istine 

Ti si jedini pravi put koji slijedim 

Oprosti mi sva moja lutanja 

Vraćam se Tebi  
Daniela Sisgoreo-Morsan 



 

 

EvanĎelje   Mk 1, 12-15 

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu. 

 

Čitanje svetog EvanĎelja po Marku 

 

U ono vrijeme: 

Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, 

gdje ga je iskušavao Sotona;bijaše sa zvijerima, a anĎeli mu služahu. 

A pošto Ivan bijaše predan, otiĎe Isus u Galileju. Propovijedao je evanĎe-

lje Božje:»Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje!Obratite se 

i vjerujte evanĎelju!«  

Riječ Gospodnja. 

Trenutak za razmišljanje o EvanĎelju 

     

 Korizmeno vrijeme podsjeća nas na Isusov četrdesetod-

nevni boravak u pustinji. To je bila priprava za njegovo javno 

djelovanje, koje dostiže vrhunac na križu i u slavi uskrsnuća. 

Četrdeset dana molitve i pokore. To razdoblje priprave završilo 

je dogaĎajem koji nam predočuje evanĎelje na današnjoj svetoj 

misi: Isusovom kušnjom u pustinji. Tajanstven prizor koji ljudi 

uzaludno pokušavaju shvatiti: Bog dopušta da ga zloduh napas-

tuje. Ipak, možemo se razmatrajući taj dogaĎaj približiti Gos-

podinu i zamoliti ga da nam rastumači njegovu pouku.  

 

 Tom prilikom Sotona se prvi put upleo u Isusov život, i 

to otvoreno. Stavlja na kušnju našeg Gospodina; možda je htio 

provjeriti je li došlo Mesijino doba. Isus mu je to dopustio, ka-

ko kaže sveti Ivan Zlatousti, da bi nam dao primjer poniznosti i 

naučio nas kako svladati napastovanja koja će nas pratiti kroz 

život: Budući da je Gospodin sve činio za našu pouku, želio je 

biti odveden u pustinju i tamo ući u bitku s Ďavlom. To je učini-

o da se krštenici ne uznemiravaju ako nakon krštenja dožive 

veće kušnje, neka ne misle da ih ne bi trebali očekivati.  

 

 

Ako nismo spremni suočiti se s kušnjama koje moramo podno-

siti otvorit ćemo vrata velikim neprijateljima: klonulosti duha i 

žalosti.  

 Isus nam je svojim primjerom htio pokazati da se nitko 

ne smije smatrati pošteĎenim od bilo kakve kušnje. R. Knox 

piše: Kušnje našeg Gospodina na osobit su način i kušnje nje-

govih slugu. Ali njihova je razina, naravno, različita: Sotona ni 

vama ni mene ne će ponuditi sva kraljevstva svijeta. On pozna-

je tržište i, kao dobar trgovac nudi upravo onoliko koliko drži 

da je dovoljno. Pretpostavka je da će izračunati, s dovoljno raz-

loga, kako većina od nas može biti kupljena za pet tisuća funti 

godišnje, a popriličan broj ljudi i za puno manje. Naravno da 

nam ne pristupa sa svojom ponudom na tako otvoren način: 

njegove ponude dolaze umotane u svakovrsne zavodljivosti i 

valjane razloge. Ako spazi priliku, ne će dugo čekati, požurit će 

da i vama i meni pokaže kako možemo postići ono što hoćemo 

ako prihvatimo biti nevjerni sebi samima i, često ako prihvati-

mo biti nevjerni našoj katoličkoj vjeri. (…) 

 Moramo biti budni, neprestano se boriti jer u nama osta-

je sklonost prema postizanju ljudske slave unatoč tome što smo 

bezbroj puta rekli Gospodinu da ne želimo drugu slavu osim 

njegove. Isuse i nama obratio riječima: Gospodinu, Bogu svom 

se klanjaj i njemu jedninom služi! To je ono što želimo i za što 

se molimo: služiti Bogu u pozivu za koji nas je izabrao.  

 Gospodin je uz nas u svakoj kušnji i govori nam: Hrabri 

budite—ja sam pobijedio svijet. Oslanjamo se na njega, jer smo 

svjesni da malo toga možemo postići sami: Sve mogu u Onome 

koji me jača! Gospodin mi je svjetlost i spasenje: koga da se 

bojim? Protiv napasti možemo se naoružati stalnim mrtvlje-

njem u radu, živeći ljubav, kontrolirajući unutarnja i vanjska 

osjetila. Istodobno nam je potrebna i molitva: Bdijte i molite da 

ne padnete u napast.  

  


