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Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

N

od 18 do 25 siječnja

aša zemlja je obilježena različitošću jezika, kulture, čak i klime, također
utjelovljujemo različitost u našim izričajima kršćanske vjere. Življenje
s takvom raznolikošću, ali ostajući vjerni Kristovoj želji za jedinstvom
njegovih učenika, dovelo nas je do promišljanja o Pavlovom provokativnom pitanju u Prvoj poslanici Korinćanima: „Zar je Krist razdijeljen?“ U vjeri odgovaramo, „Ne!“ premda naše crkvene zajednice nastavljaju skandalozne podjele.
Prva poslanica Korinćanima također nam pokazuje način kako vrednovati i primiti darove drugih čak i usred naših podjela, i to nam je ohrabrenje u našem radu
za jedinstvo. Doba u
godini kada se tradicionalno organizira
Molitvena osmina za
kršćansko jedinstvo
održava se od 18.
do 25. siječnja. Te
je datume još 1908.
predložio Paul Wattson kako bi obuhvatio razdoblje između
blagdana
Katedre
svetoga Petra (nakon
liturgijske reforme
u Katoličkoj Crkvi
slavi se 22. veljače) i
blagdana Obraćenja
svetoga Pavla, i
oni stoga nose i
simbolično značenje.
Na južnoj Zemljinoj polutki, gdje je
siječanj blagdansko
vrijeme, Crkve često
Molitvenu osminu
prakticiraju u koje
drugo doba godine,
najčešće oko blagdana Duhova (kako je
to preporučio pokret
Vjera i ustrojstvo još 1926. godine), što je također znakovito vrijeme za molitvu
za jedinstvo Crkve. Molitva za kršćansko jedinstvo, međutim, nije ograničena
samo na jedan tjedan godišnje. Zato, neka svaka sredina bude prilagodljiva glede
vremena u kojem obilježava Osminu, i neka se ova molitvena osmina shvati kao
poziv da se tijekom cijele godine pronalaze prigode u kojima će se zajedničkom
molitvom za puno jedinstvo kršćana, koje Krist hoće, izražavati mjera među
Crkvama već dosegnuta zajedništva.

Evanđelje po Ivanu

S

Iv 1,29-34

utradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: “Evo Jaganjca
Božjega koji odnosi grijeh svijeta!” To je onaj o kojem rekoh: Za mnom
dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene!” “Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.” I posvjedoči
Ivan: “Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega
ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ‘Na koga vidiš
da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja sam to
vidio i svjedočim: on je Sin Božji.”
Riječ Gospodnja.
Komentar:
		
Kad se publici predstavlja neka važna osoba ili koja to treba
tek postati, onda se iznesu sve njegove kvalitete – sposobnost, snaga, moralne
kvalitete, i sve ono što će ga opisati kao osobu kojoj se treba vjerovati, odnosno,
ljudi trebaju imati u toj osobi neku sigurnost. Ivan danas predstavlja Isusa kao
janje. Je li to dovoljno za sva ona izraelska iščekivanja? Svatko bi volio da je
Ivan predstavio Isusa kao lava, jer tu je snaga, respekt a konačno to je simbol
kralja. Međutim, i u “Ivanovu otkrivenju”, janje je pokazano kao pobjednik nad
svim moćima, jače od svih sila ovoga svijeta. Je li to pobožna obmana, kriva
nada?
Ivan Krstitelj propovijeda o ovom „Janjetu“ kao o onom koji u cijelosti
popravlja svijet i sve ono što je narušio prvi grijeh. Kako će to učiniti? Odakle
mu snaga?
Ima samo jedna moć, koja je za to sposobna. Ona je jača od svih sila ovoga svijeta. Ona izgleda bespomoćna, a ipak je jedina snaga koja stvarno mijenja
svijet: to je moć ljubavi. Samo ona otvara srca. Samo ona stvara pomirenje. Ona
može dovršiti ratove i omogućiti novi početak. Samo ljubav može prekinuti spiralu nasilja. Isus se protiv zla ne bori protunasiljem, on nije pozivao na nikakve
svete ratove ni na križarske ratove protiv zla ovoga svijeta, nego je zlo nadvladao
dobrim. Gdje se ljudi drže njegova puta, tu bi mogao procvjetati mir.
Uostalom Biblija također jednom označava Isusa kao lava. “Pobjedio je lav iz
Jude”, kaže se o Isusovom križu i uskrsnuću u već spomenutoj posljednoj knjizi
Biblije.
Ne s mačem, ne sa silom oružja, nego predanjem svoga života za druge,
za nas sve, on je pobijedio, janje, lav, Isus. Jer u njemu je ljubav bila jača od
svega.

RASPORED SVETIH MISA
U OVOM TJEDNU

Pon.: 20. 1.: (u 7,30 sati)
Za pok. Tadiju Ćosića i ostale pokojne - Ante
Ivančić Zele
Uto.: 21. 1.: (u 7,30 sati)
Za sve svoje pokjne - Tomac Ljubičić
Sri.: 22. 1.: (u 7,30 sati)
Za pok. Milu i Maru Ivančić - Marijan Ivančić
Čet.: 23. 1.: (u 7,30 sati)
Za pok. Franjku i Antu Bošnjak - Marina
Bošnjak

Sv. Janja

21. siječnja

Pet.: 24. 1.: (u 7,30 sati)
Za pok. Božu Ivančića - Ljubić Ivančić
Sub.: 25. 1.. (u 7,30 sati)
Za pok. Jakova Ćavarušića - Zlatka
Ned.: 26. 1.: ( u 9 sati)
Za pok. Antu Kutleša - Tonka

U NEDJELJU 26. 1. 2014.
SVETE MISE ĆE BITI U ŽUPNOJ CRKVI
U 9 i 11 sati
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RASPORED PROBA ZA PJEVAČE I SVIRAČE
Utorkom: Muška klapa u 19 sati.
Četvrtkom: muški dio mješovitoga zbora u 19,00 sati.
Petkom: eletro grupa Ancora u 16 sati, ženski dio mješovitog zbora u 19,00 sati.
Subotom: gitaristi u 10,00 sati, klavijaturisti u 10,30 sati
dječji zbor Ancora u 11 sati,
ženska Klapa u 17,45 sati i mješoviti zbor u 19 sati.

MINISTRANTI
Ministrantski sastanak će biti subotom u 12,00 sati.
VJERONAUK
Vjeronauk za prvopričesnike će biti utorkom u 14 sati.
Vjeronauk za krizmanike će biti utorkom u 15 sati.
SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI U DUBROVNIKU
SHKM će se održati 26. i 27. travnja 2014. u Dubrovniku.
Dakle, mladi koji misle sudjelovati na ovom susretu, trebaju se prijaviti najkasnije do 15. 2. 2014. godine. Zato vas molim da ne čekate s prijavom zadnji dan
jer će o tome ovisiti cjelokupna organizacija. Cijenu putovanja ćemo objaviti
kasnije ali svakako ne će puno odstupiti od onih cijena koje su bile proteklih
godina.
PRIJAVITE SE NA VRIJEME!
Za grijanje crkve: Luca Ćavarušić 50 KM, Jaka Krišto 50 KM, Jakov Tirić 50
KM, Ruža Ćurić 10 KM.
Za odvoz smeća: Ruža Ćurić 20 KM.
Ovih dana je umrla Ljuba Ljubičić i pokopana na groblju u Prisou Maljevine.
Pokoj vječni daruj joj Gospodine.

Marijo na nebo uznesena, moli za nas!

