
 

 

Nedjelja, 18. ožujka, 2012. - Četvrta korizmena nedjelja kroz godinu B 

Ponedjeljak, 19. oţujka 2012. - Sv. Josip, zaručnik Blaţene Djevice Marije 

Utorak, 20. oţujka 2012. - sv. Niceta 

Srijeda, 21. oţujka 2012. - sv. Serapion (Vesna) 

Četvrtak, 22. oţujka 2012. - sv. Nikola Owen, mučenik 

Petak, 23. oţujka 2012. - sv. Turibije Mongrovejski 

Subota, 24. oţujka 2012. - sv. Katarina Švedska 

Nedjelja, 25. ožujka 2012. - 5. korizmena nedjelja, Navještenje Gospodinovo 

Izdaje: Ţupni ured Prikazanja Blaţene Djevice Marije u Smilčiću 

 Vratili smo se. Izrasle su nove generacije, nova djeca se 

igraju. Tuţne majčine jecaje zamjenjuju  veseli dječji glasovi 

koji odjekuju selom. Vrijeme je za novi ţivot. Novo jutro u ko-

jem se čuje zvuk školskog zvona. Novo jutro bez gorčine i 

mrţnje u srcima, jutro u kojem djeca znaju tuţnu povijest svog 

sela. Ali tu će i ostati da izgrade bolju budućnost.  

 

 To novo jutro ne smije ostati jedino, svaki dan mora biti 

novo jutro u kojemu svi moramo doprinijeti da opet rastu naj-

veće lubenice, zriju breskve i mirišu dinje. Iako sunce grije no-

ve voćke, nadamo se da je stari korov zaista napustio naša srca 

kao što je i polja. 

 

 Crkva podignuta iz pepela opet je ponos cijeloga sela. 

Gospa od Zdravlja naša srca zove, da joj prinesemo svoje boli i 

patnje ali i radosti i nove uspomene. Gospa od Zdravlja nas po-

ziva da je u zajedništvu slavimo i ljubimo jedni druge.  

Činilo se da nova zora neće svanuti i da rane neće zacijeliti. A 

sad kad smo tu, treba li nam što više? 

 

 

Župni  ured  Prikazanja Blažene Djevice  Mari je  

Smilčić  

Ţupni listić br. 30 

18. ožujka 2012.  

Četvrta korizmena nedjelja kroz 

godinu B 

ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA  

SMILČIĆ 

Boga u svima gledati! 

Boga u svim služiti! 

Boga u svim ljubiti! 

 

Majka Terezija 

 



 

 

EvanĎelje   Iv 3, 14-21 

 

Čitanje svetog EvanĎelja po Ivanu 

 

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: 

»Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin 

Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima ţivot vječni. Uistinu, Bog je 

tako ljubio svijet te je dao svoga Sina JedinoroĎenca da nijedan koji u nje-

ga vjeruje ne propadne, nego da ima ţivot vječni. Ta Bog nije poslao Sina 

na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u 

njega, ne osuĎuje se; a tko ne vjeruje, već je osuĎen što nije vjerovao u 

ime jedinoroĎenoga Sina Boţjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na 

svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. 

Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne 

razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bje-

lodano da su djela njegova u Bogu učinjena.« 

Riječ Gospodnja.  

Trenutak za razmišljanje o EvanĎelju 

 

 Zar je zaista ovaj svijet u svim svojim izdanjima vrijedan Boţje 

ljubavi? Zar su zaista ljudi ovoga naraštaja vrijedni da ih Bog zagrli? 

Zanimljivije da o toj ljubavi Isus govori čovjeku farizejske sljedbe, jedno-

me od onih koji su više cijenili slovo zakona nego ljubav. Govori Nikode-

mu u povjerljivom razgovoru koji se proteţe duboko u noć. U tom čovje-

ku noći otkrivamo i mi svoje skrivene čeţnje za susretom s Ljubavi, Svje-

tlom i Istinom. Isus mu tumači: “Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su 

više ljubili tamu nego svjetlost!” (Iv 3,19). Kao da se čovjek još uvijek 

uporno opire ljubavi, i nije u stanju vjerovati u Boţju vjernost nasuprot 

ljudske nevjernosti. Gospodine Isuse Kriste! Nikodemu farizeju strpljivo i 

s ljubavlju razlagao si Boţje planove. Moţda bi se to i meni moglo dogo-

diti... samo kada bih, poput Nikodema, htio proboraviti duţe vremena s 

Tobom, kada bih ti povremeno mogao ţrtvovati i dio noći za razgovor s 

Tobom.  

 

 

Pa neka se i sa mnom bude novo roĎenje o kojemu veliš: “Vjetar puše 

gdje hoće. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha.” (Iv 3,8) 

DoĎi, Gospodine Isuse! DM 

19. ožujka 2012. - Sveti Josip, Dan izgona u Smilčiću 

 

 Dana 19. oţujka slavimo svetog Josipa zaručnika Blaţe-

ne Djevice Marije. Sveti Josip je bio jednostavan, pozadinski 

čovjek, radnik, tesar komu je u dio palo da bude hranitelj Isusa 

Krista i Blaţene Djevice Marije. Zaštitnik je crkve, neroĎene 

djece, trudnica, muţeva, očeva i radnika. Osim toga sveti Josip 

je zaštitnik hrvatskog naroda još od 1687. godine. Hrvatski je 

Sabor izabrao svetog Josipa za nebeskog zaštitnika Hrvatskog 

Kraljevstva, odnosno hrvatskog naroda. 

 Upravo na dan zaštitnika hrvatskog naroda u Smilčiću se 

obiljeţava izgon: protjerivanje iz stalnog mjesta boravišta onih 

vjernih staraca koji su posljednji ostali braniti ognjišta na koji-

ma su se rodili, starica majki koje su u suzama ispraćale svoju 

djecu. Izgon onih koji su gledali srušenu crkvu i mrtve prijate-

lje. O ratnim strahota u Smilčiću svjedoči i novinski članak u 

Zadarskom listu koji je objavljen 16. oţujka 1995. godine:  

 

 Danas, nakon svega, mogući promatrači će primijetiti da 

u Smilčiću, rajskom vrtu, ne rastu više najveće lubenice, ne zri-

ju breskve, ne mirišu dinje. Nema tu života, nema tu Hrvata, 

nema tu Boga.  (Ivica Marijačić, Zadarski list, Četvrtak, 16. 

oţujka 1995.) 

 


