
No, nakon kolebanja i oklijevanja do trenutka zanosnog polaska u Obećanu 

zemlju, počinješ shvaćati da je pred tobom put. Put na kojem, doduše, nisi sam, 

ali sam moraš učiniti napor koračanja. Koračanje je to koje može biti pognute 

glave, očiju usmjerenih u pustinju i pijesak, žeđ i glad, neprestana pitanja i 

preispitivanja, nestrpljivost. Koračanje koje ostaje slijepo na Učiteljevu pratnju, 

znakove i obećanja…A može biti i koračanje koje će, unatoč povremenim 

teškoćama, pa i opasnostima pustinje, izbjeći fatamorgane jer će biti poput 

mladića Timoteja kojemu Pavao piše pismo ohrabrenja i bodrenja: „…u skladu 

s proroštvima nekoć nad tobom izrečenima: na njih oslonjen, bij boj plemeniti 

imajući vjeru i dobru savjest…“ (1 Tim 1,18-19). Piše mu još i neka se vježba u 

pobožnosti (v. 1 Tim 4,7), neka se jača milošću u Kristu Isusu (v. 2 Tim 2,1), 

neka se spominje Isusa Krista, uskrsla od mrtvih (v. 2 Tim 2,8), ostane u onome 

u čemu je poučen i čemu je vjeru dao, svjestan od koga je sve poučen i da od 

malena poznaje Sveta pisma koja su vrsna učiniti ga mudrim na spasenje po vjeri, 

vjeri u Kristu Isusu (v. 2 Tim 3,14-15). 

Timotej je mladić kojemu je povjerena služba upravljanja i vođenja jedne 

zajednice. Ne znamo kakav je bio i je li imao slabosti i mana. Pavao ga hrabri, 

tješi, daje mu upute, podsjeća ga, moli za njega sjećajući se njegovih suza, ali 

mu i piše jednu predivnu rečenicu: „Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego 

budi uzor vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći.“ (1 Tim 

5,12) Mladi to mogu! Ti to možeš! Zašto? „Jer nije nam Bog dao duha 

bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Ne stidi se stoga svjedočanstva za 

Gospodina našega…“ (2 Tim ) 

Sjeti se ovog trena Timotejevih suza, Petrovog „Grešan sam čovjek, 

Gospodine!“, pa obećanja i zatajenja, svih grešnika, bludnica, bolesnika, 

opsjednutih… svi su oni našli sebe kada su našli Njega. Gledajući Njega, vidjeli 

su Oca; slušajući Njega, čuli su Očev glas: „Ne boj se! Samo vjeruj!“ U 

konačnici, sjeti se Tome, koji shrvan tugom i boli ne vjeruje da je Učitelj živ i 

da slijedi nastavak puta, ali sada s velikim P.I tvoj život ima jedan veliki P – kao 

Poziv. „Učitelj je ovdje i zove te!“ I kaže ti da ni tebe, kao ni tolike prije tebe, 

neće ostaviti samog/samu. Dao ti je svoga Duha koji ti doziva u pamet sve što je 

On rekao. 

Izdaje: Župa sv. Petra i Pavla apostola, 34334 Kaptol (Požeška biskupija); Trg dr. Franje Tuđmana 1.  

Uređuju: Župnik i župljani župe sv. Petra i Pavla; Odgovara: Mr. Mario Rašić, župnik. 
Tisak: Župa sv. Petra i Pavla/ www.zsppa-kaptol.hr; e-mail: zu-kaptol@po.t-com.hr  facebook: zupa 
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Uz 4. korizmenu nedjelju godine B  
(Iv 3,14-21) 

 

Zar je zaista ovaj svijet u svim svojim izdanjima vrijedan Božje ljubavi? Zar 

su zaista ljudi ovoga naraštaja vrijedni da ih Bog zagrli? Zanimljivo je da o toj ljubavi 

Isus govori čovjeku farizejske sljedbe, jednome od onih koji su više cijenili slovo 

zakona nego ljubav. Govori Nikodemu u povjerljivom razgovoru koji se proteže 

duboko u noć. U tom čovjeku noći otkrivamo i mi svoje skrivene čežnje za susretom 

s Ljubavi, Svjetlom 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 Božju vjernost nasuprot ljudske nevjernosti... 

 

Gospodine Isuse Kriste! Nikodemu farizeju strpljivo i s ljubavlju razlagao si 

Božje planove. Možda bi se to i meni moglo dogoditi... samo kada bih, 

poput Nikodema, htio proboraviti duže vremena s Tobom, kada bih ti 

povremeno mogao žrtvovati i dio noći za razgovor s Tobom. Pa neka se i sa 

mnom zbude novo rođenje o kojemu veliš: “Vjetar puše gdje hoće. Tako je 

sa svakim koji je rođen od Duha.” (Iv 3,8) Dođi, Gospodine Isuse! 

 
 

http://www.zsppa-kaptol.hr/
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        RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 

     11. ožujka 

nedjelja 

ČETVRTA 

KORIZMENA 

NEDJELJA 

8,00 

9,30 

11,00 

 

† ob. Vidaković 

GOLO BRDO: † Jula Ćošić i Snježana Ćurčić 

Za župljane 

PO. 12.03. Bernard    7,00 † Ivan, Stjepan i Marija Ivić 

UT. 13.03.              Patricija  17,30 † Mato Martinović 

SRI. 14.03. Inocent 7,00  † Ljubica Ivčetić 

ČET. 15.03. Zaharija   7,00 

† Ana Hodak; Pridružene nakane: vlč. Mijo Bestić i Ana 

Bestić; Za duše u čistilištu; Za obraćenje obitelji; Na 

čast Gospi Brze pomoći; Za zdravlje; Na čast sv. Antunu 

PET. 16.03. Julijan 
 17,00 

 17,30 

KRIŽNI PUT 

† Josip i Štefica Soudek 

SU. 17.03.              Patrik 8,00 † ob. Novak i Sedlaček 

18. ožujka  

nedjelja  

PETA KORIZMENA 

NEDJELJA 

8,00 

9,30 

11,00 

 

† Andrija, Agata, Kazimir i Anđa Andrijević 

DOLJANOVCI: † Franjo, Đuro i Kata Čakalić 

Za župljane 

 

ŽUPNE OBAVIJESTI 
 Župna kateheza za prvopričesnike u srijedu u 16 sati a za krizmanike 
u petak u 16 sati.  

AKCIJE ŽUPNOG CARITASA TIJEKOM KORIZME – IGRAČKE, KOLAČI, 
REZANCI, MLINCI koje možete nedjeljom nakon misa kupiti.  

Kolače donijeti u subotu do 14 sati u vjeronaučnu dvoranu a prodavat će se 
nedjeljom nakon svetih misa.  

 
Također u trgovini Boso je postavljena košara u kojoj možete ostavljati 

prehrambene i higijenske potrepštine za župni Caritas.  

 
USKRSNA ISPOVIJED u našoj župi biti će 24.3.(subota) u 11 i 17 sati. 

 
❖ UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA – budući da su počele 

uskrsne ispovijedi po župama ako me tko treba neka me traži isključivo 

prije ili odmah poslije sv. mise radnim danom.  

 

Treća korizmena kateheza: “…i požoše za Njim…” 

Da riješimo odmah na početku – Isus je zahtjevan. Slijediti Isusa – jest 

zahtjevno. Reći išta drugo bila bi slatkorječivost i podilaženje tvojim i mojim 

osobnim malim prohtjevima i zahtjevima. Odlučiti odazvati se njegovu pozivu i 

‘prodati sve i poći za njim’ kamo god te to povelo u tvojim ljudskim prilikama, 

tj. kamo god te On poveo – ne traži ništa drugo do maknuti pogled sa sebe i 

usmjeriti ga k Njemu, Učitelju. Ne moraš biti niti mlad niti star kako bi znao da 

je to teško i – zahtjevno. Čak i prvotno oduševljenje, svjedočenje o Učiteljevoj 

vlasti i snazi riječi te čudesnim znakovima, brzo može izbljedjeti pred 

jednostavnim ljudskim pitanjem koje su i apostoli postavili Učitelju: “Evo, mi 

sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?” (Mt 19,27). 

Ni ti ni ja vjerojatno nismo drukčiji. Nevolje i progonstvo zbog Riječi (v. 

Mk 4,17), strah da će te ismijati ako nekome povjeriš da ti je Učitelj postao broj 

jedan u životu, brige koje te zaokupljaju, zavodljivost bogatstva i ostale požude 

koje nas u svijetu snalaze (v. Mk 4,18), strah jer moraš ostaviti sve, čak ‘prodati’, 

da bi pošao za Njim… lista se može činiti poduljom, gotovo koliko je velik i sam 

ljudski ego. 

Želiš li mijenjati svijet, svoju obitelj, popraviti društvo i mijenjati Crkvu 

mladenačkim buntom i zahtjevnošću koju samo mladi imaju, razotkrivati 

licemjerje i skidati lažne osmijehe, ozdravljati bolesne i proročki tješiti – ti to 

možeš! Učitelj i tebe poziva. Da, i ti mu trebaš. Baš kao i one prve koje je pozvao, 

i tebe poziva ili, još bolje, izaziva: „Vjeruj mi da je meni sve moguće. Vjeruj mi 

da sa mnom možeš sve jer dubine čuva moja milost.“ 

Upoznati vlastite dubine i karakter, mane i slabosti, priznati svoje želje, predati 

svoje planove, odustati od svojih ideja, uvidjeti opterećenost materijalnim 

stvarima, priznati navezanost na osobe ili stvari, prihvatiti vlastitu grešnost i 

nesavršenost, prestati se stidjeti sebe ili odbaciti oholost – zahtjevno je. Traži 

napor, samoću, tišinu, napuštanje onoga što smatraš sigurnošću, izlazak iz 

uhodane svakodnevice. Nekada se to čini poput izlaska iz egipatskog ropstva – 

već si umoran i iznemogao od stalnog začaranog kruga u kojem se vrtiš, ponuda 

koja je pred tobom izgleda kao sjajna prilika da se konačno makneš i kreneš u 

novu budućnost.  

 

 


