
 

ODLAZAK U PUSTINJU 
Koliko je znakovito, ali i 
neizbježno i korisno 
vrijeme kušnje u našem 
životu, svjedoči činjenica 
da je Duh nagnao Isusa u 
pustinju. Iz toga se 
iščitava jasna poruka i za nas 
kršćane da ne možemo živjeti u 
zavjetrini, da ne možemo ostati u 
nekoj vrsti skloništa cijeli život, 
nego smo pozvani suočavati se sa 
svojom sredinom, izići na bojno 
polje i odnijeti pobjedu. Neminovno 
je suočiti se sa svime kako bi uopće 
odnijeli pobjedu protiv nagnuća 
vlastite naravi, te je neophodno da 
sami dopustimo da nas Duh nagna u 
pustinju. Prije ili poslije doći će do 
životnih borbi, pa ukoliko nikad 
nismo osjetili vlastitu snagu i okušali 
je protiv svoga neprijatelja, nikada 
nećemo ni znati koliko je u nama 
jaka prisutnost Duha koji se ne da 
pobijediti. Odbijajući suočavati se s 
kušnjama nećemo se osloboditi 
sotonskog djelovanja koje prije ili 
kasnije nadođe, s time da tada, kao 
neiskušavani i neiskusni, možemo 
lakše podleći njegovu zavođenju i 
utjecaju.  

Zato je vrijeme korizme 
vrijeme kada dopuštamo da 
nas Duh nagna u pustinju, da 
nas na neki način izloži 
kušnjama kako bismo stekli 
nužnu snagu i vještinu da im 

se odupremo. A nakon pustinje 
trebamo se vratiti u svakodnevnicu, 
u svijet u kojem Sotona maskira 
svoju prisutnost, u kojem nijansira 
boje svoga očitovanja, te nastoji 
brisati jasne razlike između Božjih i 
svojih pozicija i ideja. Zato ni Isus 
nije bježao od činjenice da pravi 
sukob sa Zloduhom nije bio u 
pustinji nego u gradu, u svijetu, u 
borbi za čovjeka i njegovo spasenje. 
I njemu je vrijeme pustinje bilo 
samo vrijeme priprave za konačni 
okršaj i bitku sa Sotonom za svijet i 
njegovu dobrobit. Upravo zato je 
neophodna korizma, da nagnuća 
svoje nutrine i djelovanje svoje 
savjesti uspijemo mjeriti mjerom 
Božje riječi i Isusovog nauka. 
Pođimo zato s Isusom u pustinju 
kako bismo snagom Duha bili 
osnaženi za svakodnevne pobjede u 
radu oko spasenja duša. 

Igor Herceg, vjeroučitelj 
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NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA  ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 

 za pokojnu Iris Philippot, koju smo pokopali prošloga tjedna, te one čija je 
godišnjica smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća: Pokoj vječni ... 

Molitva svetom zaštitniku kroz trideset 
dana posebna je pobožnost na čast sv. 
Josipa radi zadobivanja osobitog 
zagovora u nekoj velikoj potrebi. Sve se 
te molitve obavljaju svakodnevno 
tijekom trideset dana na uspomenu 
trideset godina života što ih je sveti 
Josip proživio zajedno s Isusom 
Kristom. Budemo li se s pouzdanjem 
obraćali svetom Josipu, bit će nam 

darovane izvanredne i brojne milosti. 
Sv. Terezija Avilska rekla je sljedeće: 
"Tko to ne želi posve vjerovati, neka 
jednom pokuša i potpuno će se u to 
uvjeriti". Sv. Josip može za nas izmoliti 
više milosti ako najprije u dobroj 
ispovijedi očistimo svoju vlastitu dušu i 
primanjem pričesti iznova je ukrasimo. 

Župa BDM Snježne, Karlovac, 
Molitvenik Idimo k Josipu 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 18. veljače Šimun 9,00 Za žive i pokojne župljane 

I. KORIZMENA NEDJELJA  11,00 + Ob. Rođak i Lovreković 

Post 9,8-15; Ps 25; 1Pt 3,18-22; Mk 1,12-15 18,30 + Jasenka Esterajher 

PONEDJELJAK, 19. veljače Konrad 
7,30  

Lev 19,1-2.11-18; Ps 19; Mt 25,31-46 

UTORAK, 20. veljače Leon 
18,30 Kolektivna 

Iz 55,10-11; Ps 34; Mt 6,7-15 

SRIJEDA, 21. veljače Petar Damjanski 
18,30 + Marija i Ivan Lilek 

Jon 3,1-10; Ps 51; Lk 11,29-32 

ČETVRTAK, 22. veljače Katedra sv. Petra 
18,30 

+ Slavica i ob. Trbuljak i 
Belošević 1Pt 5,1-4; Ps 23; Mt 16,13-19 

PETAK, 23. veljače Polikarp 
18,30 Kolektivna 

Ez 18,21-28; Ps 130; Mt 5,20-26 

SUBOTA, 24. veljače Liturgija kvatri 
18,30 + ob. Svetić 

Iz 55,6-9; Ps 51; Lk 7,36-50 

NEDJELJA, 25. veljače Donat 9,00 Za žive i pokojne župljane 

II. KORIZMENA NEDJELJA  11,00 Na nakanu 

Post 22,1-2.9.10-18; Ps 116; Rim 8,31-34; Mk 9,2-10 18,30 Za Anđelu, Emu, Matiju i Tisu 



KORIZMA JE … ŽELIŠ LI POSTITI? 
Posti od zavisti …   
Posti od površnosti …  
Posti od laži … 
Posti od neljubaznosti i budi 
susretljiv prema drugima i prema 
samom sebi. 
Posti od srditosti i moli: „Isuse blaga 
i ponizna srca, učini srce moje po 
srcu svome.“ 
Posti od gunđanja i nezadovoljstva. 
Otvori oči za sve dobro koje te 
okružuje i raduj mu se. 
Posti od gorčine i budi zahvalan za 
ono što imaš. 
Posti od nestrpljenja i pretjeranih 
očekivanja i prihvati ljude kakvi jesu. 
Posti od nepotrebnih briga i usudi se 
imati povjerenja u Boga. 
Posti od ogovaranja i otkrij Isusa koji 
živi u ljudima. 
Posti od sebičnosti i otvori se svojoj 
okolini. 
Posti od osvetoljubivosti i pruži ruku 
pomirnicu. 

Posti od nepotrebnih riječi i saslušaj 
druge. 
Posti od oholosti i otkrij vrijednost 
ljudi koji te okružuju. 
Posti od ponavljanja pobožnih riječi 
i uroni u molitvu. 
Posti od škrtosti i otvori srce za 
potrebe onih koji imaju manje od 
tebe. 
Posti od zavisti i veseli se tuđoj 
radosti . 
Posti od laži i otkrij ljepotu istine jer 
ona će te osloboditi. 
Posti od nepravde i otkrij radost 
pravednosti. 
Posti od površnosti i savjesno se 
posveti onomu što radiš. 
Čini drugomu što je tebi drago da ti 
drugi čini. 
Ljubi Boga nadasve i ljubi bližnjega 
svoga kao samoga sebe. 
Tada će ti korizma donijeti ploda. 

Preuzeto sa:  
www.vjeronaucni-portal.com 

 

Korizmu je moguće obojiti vrlo osobnim odlukama i praksama. Svakako, u središtu 
nije odricanje. Ono je preduvjet. Glavna svrha je doći do jasnoće o svom odnosu s 
Bogom, produbiti ga i donijeti potrebne odluke o svom životnom usmjerenju. 

fra Ante Vučković 
 

Ušli smo u KORIZMU! Hrvatska riječ 
korizma dolazi od latinske 
Quadragesima ili četrdesetnica. 
Značenje korizme vezano je uz 
simboliku broja četrdeset koja proizlazi 
iz Starog i Novoga zavjeta. To je 
najintenzivnije vrijeme crkvene godine. 
Uzor korizmenog vremena je Isus Krist 
koji se, kroz četrdeset dana, pripravljao 
na svoje mesijansko djelovanje, 
POSTOM i MOLITVOM, u pustinji. 
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Započeli smo korizmu, 
četrdesetodnevnu duhovnu 
pripravu za proslavu Vazmenog 
otajstva - Uskrsa. Korizmeno 
vrijeme je vrijeme posta, molitve i 
djelotvorne kršćanske ljubavi.  

Na sve korizmene petke je 
zapovijedani nemrs. 

 

Križni put tijekom korizme molimo 
utorkom i petkom, u 18 sati. 

 

Započela je još jedna miroljubiva 
molitvena inicijativa za očuvanje 
nerođenog života: 40 DANA ZA 
ŽIVOT. Dođi, moli i bdij! Tvoja 
prisutnost može učiniti razliku i 
može spasiti život!  
U Zagrebu molimo ispred KBC-a 
Sestre Milosrdnice 0-24 sata, a 
ispred bolnice Merkur 7-19 sati 
(vikendom 0-24). 

 

Danas je susret djece školske dobi, 
u vjeronaučnoj dvorani, u 10,30 sati. 

 

Sutra započinje kvatreni tjedan u 
kojem su vjernici pozvani na 
intenzivniju molitvu i djela pokore i 
ljubavi.  
Ovaj proljetni tjedan posvećen je 
pokori i obraćenju.  
Kvatreni tjedan završava liturgijom 
kvatri u subotu, 24. veljače. 
 

Sjednica ŽPV-a, u četvrtak, 22. 
veljače, počinje misom u 18,30 sati. 

 

Hodočašće u Karlovac i Krašić, u 
devetnici sv. Josipu, bit će u subotu, 
17. ožujka. Polazak je u 8 sati, a 
cijena od 120 kuna uključuje i ručak. 

 

Puno ljudi dolazi se tužiti da im je 
duša prazna. Ispred sebe vide sebe. 
Sve manje je onih koji vjeruju da će 
doći do sreće dajući, ne stvari, već 
dajući prvenstveno sebe.  
Živjeti za druge, pa čak i u onom 
najosnovnijem, za svoje najbliže u 
obitelji, postalo je rijetkost. Ljudi smo 
programirani da tražimo sreću 
mazeći svoje strasti, želje, porive …  
Iscrpljuju nas vlastita djeca, vlastite 
majke i očevi, prijatelji. Kradu nam, 
čini se, pravo da sebi ugađamo, pravo 
koje nadire tamo negdje iz naših 
vlastitih dubina, a koje nas tjera da 
zahtijevamo, da zapovijedamo, da 
namećemo. 
Možda bi stvar i upalila kad i svi drugi 
ne bi radili isto. Posljedice: 
samosažaljenje, jadikovanje, bijeda.  
Oči pune, a duša prazna! 

p. Petar Nodilo 
 

Tko ljubi svoj život, izgubit će ga.  
A tko mrzi svoj život  

na ovome svijetu, sačuvat će ga  
za život vječni (Iv 12, 25). 


