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  EVANĐELJE: Mt 4 , 1-11 

 

U ono vrijeme: Duh odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši četrdeset dana i 

četrdeset noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi napasnik i reče: »Ako si Sin Božji, reci da 

ovo kamenje postane kruhom.« A on odgovori: »Pisano je: ’Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o 

svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.’« Đavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh 

Hrama i reče mu: »Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: ’Anđelima će svojim 

zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.’« Isus mu 

kaza: »Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!« Đavao ga onda povede na 

goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu pa mu reče: »Sve ću ti to 

dati ako mi se ničice pokloniš.« Tada mu reče Isus: »Odlazi, Sotono! Ta pisano je: ’Gospodinu 

Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!’« Tada ga pusti đavao. I gle, anđeli pristupili i 

služili mu. 

 

... življeno Evanđelje ... 
 

U našoj želji da služimo Bogu i živimo kako je Isus živio uvijek nas prate napasti kao i 

njega. Bio je napastovan da napusti dano mu poslanje, da svu moć upotrijebi samo za 

sebe te da vjeruje jedino sebi. Naše napasti mogu biti drukčije, ali u stvarnosti su iste. 

Često nas zaokupljaju stvari i događaji koji nas odvlače s Isusova puta. Mogu li naći riječi 

za vlastite napasti, slabosti ili zlobe kojima najčešće popuštam? Koje su to? Mogu li 

prepoznati te svoje napasti onako kako si ih ti otkrio i kako si odbio Zloga, usprkos 

životnome pozivu koji živim? 



  

 

 

Možda neću biti napastovan kruhom, ali mogu početi vjerovati da moj identitet oblikuju 

stvari koje trošim i posjedujem. Dobro bi bilo razmisliti kako i na koji me način sve to, u 

čemu uživam, polako odvlači stvarajući zbrku u meni - da znam razlikovati puke želje od 

onoga što mi je stvarno potrebno. 

Računajući na Božju dobrotu i brigu ponekad mogu postati lijen i ne voditi brigu o svemu 

što trebam. Dok razmišljam o tome kako malo vrjednujem sve što Bog proviđa za mene 

potrudit ću se postati svjesniji Božjega oproštenja. 

Budući da je bio i čovjek poput mene Isus je bio napastovan privlačnošću slave, časti i 

moći. Živeći život u punini i u Božjoj blizini vidio je napasti i stoga je crpio snagu od 

Boga. Razmislit ću kako da se i ja oduprem napasti čineći živom Božju riječ, te 

dopuštajući Božjim anđelima da me prate.  

Prostor Duha 
  

... riječi pape Franje ... 
 

Odvojimo se u korizmi 

od televizora i mobitela, 

činimo djela milosrđa... 
 

Ugasimo televizor, odvojimo se od mobitela, 

odustanimo od brbljanja i verbalnoga nasilja, i 

pođimo s Isusom prema brojnim pustinjama koje 

nas okružuju, u hodu ljubavi koji obuhvaća siromašne, starije osobe i odbačene. (...) 

Napomenuvši da danas započinjemo korizmeni hod, 40 dana hoda prema Uskrsu, 

prema središtu liturgijske godine i vjere, Papa je istaknuo da naš hod slijedi onaj Isusov, 

koji se na početku svojega djelovanja povukao u pustinju na 40 dana kako bi molio i 

postio, i gdje ga je iskušavao đavao. Upravo je zbog toga Papa danas želio govoriti o 

duhovnom značenju pustinje koja je, također za one koji žive u gradu, mjesto velike 

tišine. Pustinja je mjesto udaljavanja od buke koja nas okružuje. Ona je odsutnost riječi 

kako bi bilo prostora za drugu riječ, Riječ Božju, koja poput laganoga povjetarca miluje 

naše srce. Pustinja je mjesto Riječi, pisano velikim slovom – istaknuo je Papa. 

U Bibliji nam Gospodin voli govoriti o pustinji – rekao je te podsjetio – U pustinji 

Mojsiju predaje deset zapovijedi i govori srcu naroda. U pustinji se sluša Riječ Božja, koja 

je kao tihi zvuk, kao – kako stoji u Knjizi o kraljevima – „šapat laganog i blagog lahora“. 

U pustinji se pronalazi bliskost s Bogom, Gospodinova ljubav. Isus, koji se svakoga dana 

rado povlačio na osamljena mjesta kako bi molio, naučio nas je kako tražiti Oca koji nam 

govori u tišini. Iako to nije lako, Papa je potaknuo vjernike da potraže tišinu u svojem 

srcu. Korizma je stoga milostivo vrijeme u kojemu možemo napraviti mjesta za Riječ 

Božju. 

To je vrijeme kada valja ugasiti televizor i otvoriti Bibliju. To je vrijeme u kojemu se 

trebamo odvojiti od mobitela i povezati se s evanđeljem. Kad sam bio dječak nije bilo 



  

 

 

televizije, ali je bio običaj da se ne sluša radio. Korizma je pustinja, vrijeme za odricanje, 

za odvajanje od mobitela i povezivanje s evanđeljem – ponovio je Papa te dodao – To je 

vrijeme u kojemu se trebamo odreći uzaludnih riječi, brbljanja, govorkanja, ogovaranja, te 

razgovarati s Gospodinom i reći mu „ti“. Korizma je vrijeme u kojemu se imamo 

posvetiti zdravoj ekologiji srca i počistiti ga – napomenuo je Papa. 

Živimo u sredini zagađenoj s previše verbalnoga nasilja, s mnogo uvredljivih i štetnih 

riječi koje mreža još pojačava – napomenuo je papa Franjo te primijetio – Danas se 

vrijeđa kao kad se kaže „Dobar dan“. Preplavljeni smo praznim riječima, reklamama, 

podmuklim porukama. Navikli smo se o svima čuti svašta te bismo mogli pasti u 

svjetovnost zbog koje bi nam srce moglo obamrijeti, a ne postoji bypass koji bi to mogao 

popraviti, nego samo tišina. Teško razlikujemo glas Gospodina koji nam govori, glas 

savjesti, glas dobra. Pozivajući nas u pustinju, Isus nas poziva da poslušamo ono što je 

važno, bitno. 

Podsjetivši potom na Isusov odgovor đavlu: “Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o 

svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta“ (Mt 4,4), Papa je istaknuo da nam kao kruh, i više 

od kruha, treba Riječ Božja, potreban nam je razgovor s Bogom; potrebna nam je, dakle, 

molitva. Samo pred Bogom izlaze na svjetlo dana sklonosti srca i ruše se dvoličnosti duše. 

Eto stoga pustinje, mjesta života, a ne smrti, jer nam razgovor s Gospodinom u tišini 

vraća život – istaknuo je Papa. 

Pustinja je, osim toga, mjesto onoga što je bitno – napomenuo je potom te potaknuo 

vjernike da razmisle o svojemu životu. Koliko nas beskorisnih stvari okružuje! Želimo 

tisuću stvari koje izgledaju potrebne, a zapravo nisu. Kako bi nam bilo dobro osloboditi se 

mnogih površnih stvarnosti da bismo otkrili ono što je važno, kako bismo pronašli lica 

onih koji su nam blizu! – istaknuo je Papa te dodao – I u tomu nam Isus daje primjer, i to 

posteći. Postiti znači znati se odreći beskorisnih stvari, suvišnih, kako bismo išli do onoga 

bitnoga. Valja postiti ne samo da bismo smršavili; postiti znači ići upravo na bitno; znači 

tražiti ljepotu jednostavnijega života. 

Gledajući pak pustinju kao mjesto samoće, Papa se osvrnuo na ono što nas okružuje. I 

danas, u našoj blizini ima mnogo pustinjā, mnogo samih osoba. To su sami i napušteni 

ljudi. Koliko je siromašnih i starijih ljudi pokraj nas, i žive u tišini, bez buke, 

marginalizirani i odbačeni! – istaknuo je Papa te primijetio da govor o njima nije 

zanimljiv javnosti. Ali, pustinja nas vodi do njih, do onih koji u tišini traže našu pomoć. 

Mnogo je šutljivih pogleda koji traže našu pomoć. Korizmeni je hod u pustinji stoga hod 

ljubavi prema najslabijima. 

Korizmeni hod u pustinji čine molitva, post, djela milosrđa, kako bi nas iz smrti 

doveli do života – napomenuo je Papa. Uđimo s Isusom u pustinju, izići ćemo iz nje 

uživajući Uskrs, snagu Božje ljubavi koja obnavlja život. Nama će se dogoditi ono što se 

događa pustinjama koje u proljeće procvatu, koje iznenada, daju da izbiju pupoljci i 

biljke. Uđimo u tu pustinju korizme, slijedimo Isusa u pustinji; s Njim će naše pustinje 

procvasti – potaknuo je Papa. (...) 

 Giada Aquilino; Ariana Anić – Vatikan, 26. veljače 2020. 



  

 

 

 

... ž i v o t   z a j e d n i c e ... 
 

• Slavljem Čiste srijede ili Pepelnice, 26. veljače 2020. godine, započeli smo sveto vrijeme 

Korizme – četrdesetodnevnu pripravu za svetkovinu Uskrsa. Ove Korizme pokušajmo se 

po Božjoj Riječi, po Sv. Misi, po Ispovijedi, po molitvi, po postu i djelima ljubavi, po 

pokori i odricanju – približiti Gospodinu, tražiti ga ondje gdje jest, upoznati ga... Ako s 

Gospodinom, samo po njegovpj snazi, budemo umirali svemu što nas je odvelo daleko od 

Njega, naših bližnjih i nas samih – doista će i ove godine Uskrs biti i naše „uskrsnuće“ iz 

tolikih duhovnih lutanja na novi živit s Kristom. I tako sve do onoga pravoga susreta s 

njime u Vječnosti – i našega uskrsnuća na koncu vjekova, kako nam je On sam obećao. 

Stoga, neka je blagoslovljena Korizma!  

• Od petka, 6. ožujka pa do nedjelje, 8. ožujka 2020. godine naša će Zajednica imati svoju 

redovitu Korizmenu duhovnu obnovu u St. Mary's (Haddington Road, Dublin 4). Ove 

godine će nam propovjednik biti svećenik sisačke biskupije, vlč. Ivan Grbešić. Tema 

duhovne obnove će biti: Da i sami isprazni ne postanemo! (Usp. Jer 2,5). U petak i subotu 

program će započeti u 19.00h, a u nedjelju u 17.45h. U petak i subotu prilika za Sv. 

ispovijed će biti od 19.00h, a u nedjelju od 17.15 – 18.15h. Najavljujemo na vrijeme ovaj 

važni duhovni događaj za našu HKM Dublin, kako bismo ga na vrijeme upisali u dnevnik 

svojih događanja, organizirali vrijeme i posao i sudjelovali - sebi na duhovnu okrjepu i rast! 

• Okupimo se, drage sestre i braćo, na Misnom slavlju posljednjega dana naše korizmene 

Duhovne obnove - na Drugu korizmenu nedjelju, 8. ožujka 2020. u 18.30h u St. Mary's 

Church (Haddington Road, Dublin 4). Pobožnost Križnoga puta - od 17.45h. Sv. 

ispovijed - od 17.15 do 18.15h. Odvažni budimo pozvati i bližnje da nam se pridruže. 

• Na Treću korizmenu nedjelju, 15. ožujka 2020. nakon Sv. Mise u St. Mary's naša će 

vjeroučiteljica Ivana Kokeza organizirati katehetsku radionicu za svu osnovnoškolsku 

djecu. Roditelji, iskoristite ovu priliku koja će pripomoći odgoju vjere u vaše djece. 

• Sve vas pozivamo da se uključite u život naše Misije diljem Irske: u ministrante, u Zbor, 

među suradnike… Javite se na email: info@hkmdublin.com. 

• Još uvijek je u tijeku Blagoslov obitelj. Dobro je dogovoriti termin putem e-maila. Voditelj 

naše Misije, vlč. Josip, raduje se svakome susretu! No, neka nam najvažniji susret uvijek 

bude naš nedjeljni susret - EUHARISTIJA! 

• Na Sv. misi Sedme nedjelje kroz godinu, 23. veljače 2020. prikupljeno je milostinje u 

iznosu od 268.58€. Drage sestre i braćo, hvala vam svima koji svojom aktivnošću, 

molitvom i novčanim prilogom podržavate život i rad naše Misije. 

 
 

HRVATSKA KATOLIČKA MISIJA DUBLIN 
 

Vlč. Josip Levaković, voditelj HKM Dublin 

ST. MARY'S CHURCH, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4 
 

E-mail: info@hkmdublin.com; Web: www.hkmdublin.com 

FB: www.facebook.com/hkuirskoj 
Tel: 00 353 83 130 4143 

 


