
Svjetlo znade i zasmetati, zaslijepiti svojim 
sjajem, naročito ako se naviknemo na ta-
mu i mrak. Dolazak na svjetlo može biti 
neugodan i bolan, možda privremeno 
olakšanje ponovno potražimo u tami, ali 
konačni izlazak i ostanak na svjetlu ostva-
renje je biti našeg krštenja. Znakovite su 
Isusove riječi: "Na osudu doñoh na ovaj 
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svijet, da progledaju koji ne vide, a koji vi-
de da oslijepe!" Ne treba se ponašati kao 
farizeji, smatrati da smo jedini pravovjer-
ni, tvrditi "Vidimo", jer tada grijeh ostaje. 
Biti svjestan svoje nesavršenosti, propusta 
i pogrešaka, preduvjet je puta prema 
Svjetlu.                                             TB 

Bože, ti si nas sa sobom pomirio po 
Riječi svojoj, Isusu Kristu. Pomozi 
nam da odanošću i živom vjerom 
idemo u susret skorim vazmenim 

blagdanima. 

Vjeronauk:   
• Prvopričesnici:  srijeda 15:00 
• Krizmanici:       srijeda, 16:00 
• Župni za djecu: subota, 10:00 

 

Veliki pjevački zbor: 
 srijedom u 19:00 
Dječji pjevački zbor: 
     Liturgijska grupa: 
 petkom u 19:00 

 

 MoViNG 
Mladi o vjeri i nadi govore 
        utorkom u 20:15 sati 

• 24. veljače 
• 10. ožujka 

Biblijsko-molitveni susreti 
četvrtkom u 19 sati 

 

U našoj župi 

• 17. ožujka 
• 5. svibnja 

Priprema roditelja za krštenje djece 
• petak,   3. ožujka u  19:00 
• petak,   1. travnja   u  19:00 

 

• 3. ožujka u 18. sati 
• 24. ožujka u 18. sati 

• 28. travnja u 18. sati 
• 20. svibnja u 18. sati 

Klanjanje - priprema za susret s Papom 
 

 

Križni put 
• petkom u 18 sati. 

Dan obitelji 
•Srijedom 

Sv. misa i molitva u  18:30 
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Ef 5,8-14;  
Iv 9,1-41 

Br 206 3. 4. 2011. 

Nedjeljna misao 

4. korizmena nedjelja  

Služba riječi uvodi nas u tajnu našeg krš-
tenja. Čudo ozdravljenja slijepa od roñe-
nja u kršćanskoj tradiciji postaje znak sve-
tog krštenja. Ističe se uranjanje u zavjetni 
ribnjak Siloam-što znači Poslanik. Naše 
krštenje ne smije biti samo sjećanje na 
nešto lijepo što nam se dogodilo, nego 
mora biti početak novog života u Duhu i 
istini. Korizmeno doba nas potiče da ob-
novimo i oživimo svoje kršćansko dosto-
janstvo, da živimo svoje krštenje. 
I kraljevsko pomazanje Davidovo, koji je 
"najmanji" označava znakovitost krštenja. 
David, kao i slijepi od roñenja, postaje po-
mazanjem (što je znak izbora), vjerni 
svjedok svjetla. 
Pavao poziva subraću da se probude iz 
sna nepokretljivosti i budu svjetlonoše. 
Treba izabrati, treba se odlučiti za 
"dobrotu, pravednost i istinu", za ono što 
je "milo Gospodinu". 
Slijepi od roñenja koji iz tame dolazi do 
svjetla, simbolizira nas, naš hod i  rast u 
spoznaji naše vjere. Imamo zdravi razum i 
slobodu izbora, pa se može dogoditi da 
netko odbije hod prema svjetlu i odluči 
ostati u tami. Krist tada nije Svjetlo svije-
ta, već se rješenja i smisao traže drugdje. 

Radi suda doñoh 
na ovaj svijet: da 
progledaju koji ne 

vide, a koji vide, da 
oslijepe! 


