
 

 

podvale đavla, nema ni prijetnje pakla ili smrti. Naš život u ra-

ju bit će u potpunosti lišen svakog mogućeg straha. Ne ćemo se 

zabrinjavati da bismo mogli izgubiti ono što imamo, niti ćemo 

poželjeti imati išta drugo.  (…) 

Nikada ne smijemo zaboraviti da je Isus, s kojim su trojica 

povlaštenih apostola boravila na brdu Tabor, isti Isus, kojega 

svakodnevno susrećemo. Kada vam Bog udijeli milost osjetiti 

njegovu prisutnost i želi da s njime razgovarate kao s najdražim 

prijateljem, pričajte mu o svojim osjećajima potpuno slobodno 

i s povjerenjem. (…) 

Ostali prijatelji, svjetovni prijatelji, dio vremena provode u raz-

govoru s vama, a dio vremena su odvojeni. U prijateljstvu iz-

meĎu Boga i vas, ako vi to želite, ne treba postojati ni trenutak 

odvojenosti.  

Ne će li se naš život, ne samo tijekom ove Korizme nego i ina-

če, promijeniti ukoliko odlučimo oživjeti ovu Božju prisutnost 

u svakodnevnim uobičajenim stvarima, pokušamo li se više 

moliti strjelovite molitve, činiti više djela ljubavi i zadovoljšti-

ne, duhovnih pričesti… ? Za tvoj dnevni ispit savjesti: Jesam li 

propustio koji sat a  da nisam razgovarao sa svojim Bogom 

Ocem?... Jesam li razgovarao s njim kao dijete koje ljubi? - To 

možeš! 
Fernández-Carvajal, Francisco (2009.): Razgovarati s Bogom: meditacije za sva-

ki dan u godini: Korizma i Veliki tjedan, sv. 2, Verbum: Split, str. 31.- 36. 

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

Ponedjeljak, 5. ožujka 2012. - sv. Lucije, sv. Ivan Josip od Križa 

Utorak, 6. ožujka 2012. - sv. Koleta Boylet, djevica 

Srijeda, 7. ožujka 2012. - sv Perpetua i sv. Felicita 

Četvrtak, 8. ožujka 2012. - sv. Ivan od Boga 

Petak, 9. ožujka 2012. - sv. Franciska Rimska 

Subota, 10. ožujka 2012. - sv. Emilijan, Četrdeset armenskih mučenika 

Nedjelja, 11. ožujka 2012. - Treća korizmena nedjelja korz godinu B 

Izdaje: Župni ured Prikazanja Blažene Djevice Marije u Smilčiću 

 

 

Župni  ured  Prikazanja Blažene Djevice  Mari je  

Smilčić  

Župni listić br. 28 

4. ožujka 2012.  

Druga korizmena nedjelja kroz 

godinu B 

ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA  

SMILČIĆ 

Kako često mir nam treba? Zašto zalud muke te, za-

što brige ne bi svoje, mi svom Bogu rekli sve?  

Kakav prijatelj je Isus?  



 

 

Evanđelje    Mk 9, 2-10 

 

Ovo je Sin moj ljubljeni. 
 

 

 

Čitanje svetog EvanĎelja po Marku 

 

U ono vrijeme: 

Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u 

osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bi-

jele veoma – nijedanih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I 

ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i 

reče Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi 

jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.« Doista nije znao što da kaže jer bijahu 

prestrašeni. I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: »Ovo je 

Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!« I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga 

uza se ne vidješe doli Isusa sama. Dok su silazili s gore, naloži im da ni-

komu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne usta-

ne. Oni održaše tu riječ, ali se meĎu sobom pitahu što znači to njegovo 

»od mrtvih ustati«. 

Riječ Gospodnja. 

Trenutak za razmišljanje o Evanđelju 

 

Sveti Leon Veliki kaže da je glavni cilj preobraženja bio odagnati iz duše 

učenika sablazan križa. Apostoli ne će nikada zaboraviti ovu kap meda 

koju im je Isus dao u trenutcima dok su bili u tolikoj gorčini. Mnogo go-

dina kasnije sveti Petar se jasno prisjeća ovih trenutaka: kad mu ono od 

uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu 

mi sva milina! Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s nji-

me na Svetoj gori. Apostol će se toga sjećati do kraja svojega života. 

 Isus se tako uvijek ponaša prema svojima. Usred najvećih patnja pruža 

nam utjehu potrebnu da bismo mogli nastaviti dalje.  

Ovaj odsjaj božanske slave doveo je apostole u stanje neizmjerne radosti, 

zbog čega je sveti Petar uzviknuo: Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Na-

činimo tri sjenice… Petar je silno želio produžiti ove trenutke. Ali, kako 

je evanĎelist potom zabilježio nije znao što govori ; jer ono dobro, ono što  

 

 

je važno, nije da smo ovdje ili ondje, nego da smo uvijek s Isu-

som, na bilo kojemu mjestu, i da ga možemo vidjeti u svim 

okolnostima u kojima se nalazimo. Kada smo s njim, svejedno 

nam je nalazimo li se usred najvećih zemaljskih utjeha ili u 

bolničkom krevetu u nepodnošljivim bolovima. Ono što je jedi-

no važno jest da ga uvijek vidimo i živimo u njegovo prisut-

nosti. To je jedino dobro i jedino istinski važno u ovomu životu 

i u životu vječnomu. Ostanemo li s Isusom, bit ćemo bliski i 

drugim ljudima i bit ćemo sretni na svakome mjestu i u svakoj 

situaciji u kojoj se naĎemo. Želim te vidjeti i tražiti lice tvoje, 

Gospodine, svakoga dana i u svakoj prilici. (…) 

Gospodin je iz ljubavi prema Petru, Jakovu i Ivanu dopustio taj 

kratki doživljaj trenutka vječne sreće, kako bi ih ojačao za ne-

volje koje ih očekuju. Bez sumnje upravo je sjećanje na trenut-

ke provedeno s Gospodinom na gori pomoglo ovim apostolima 

u mnogim teškim životnim situacijama.  

Ljudski je život put prema raju, našem željenom prebivalištu. 

Taj je put pun zaprjeka, ponekad težak i neprohodan, jer često 

moramo ići protiv struje i boriti se s mnoštvom neprijatelja 

unutra i izvan nas samih. Ali Gospodin nas želi okrijepiti raj-

skom nadom, osobito u najtežim trenutcima ili kada smo vidlji-

vo iznemogli: U času napasti razmišljaj o ljubavi koja te čeka 

na nebu: razvijaj krjepost nade. To ni u kojem slučaju ne znači 

nedostatak velikodušnosti. Tamo je sve odmor, radost i veselje, 

sve je mir, sjaj i svjetlo. To nije svjetlo poput ovoga u kojemu 

sad uživamo i koje, u usporedbi s rajskim svjetlom, nije više od 

svjetiljke, postavljene pored Sunca… Jer tamo nema noći, niti 

predvečerja, nema hladnoće, vrućine, niti ikakve promjene u 

nečijoj naravi… To je stanje razumljivo samo onima koji su do-

stojni da u njemu uživaju. Tamo nema starosti ni bolesti, niti 

ičega nalik propadljivosti jer to je mjesto i dom besmrtne sla-

ve… I povrh svega toga, neprikladna Kristova prisutnost, pri-

sutnost anđela… bezbrižnost jer nema straha od Sotone, od  


