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  EVANĐELJE: Mt 17, 1-9 

 

U ono vrijeme: Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru 

visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše 

bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i 

reče Isusu: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi 

jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.« 

Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj 

ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!« 

Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne 

ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama. 

Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih 

ne uskrsne.« 

 

... življeno Evanđelje ... 
 

Učenici su bili privilegirani da vide Isusa u slavi, da shvate da njihov prijatelj potpuno 

može biti s njima i s Bogom. Isus je vidio da im je to iskustvo bilo previše i dok su se 

vraćali u svakodnevicu rekao im da to zadrže u srcu. Zahvaljujem Bogu za nadahnuće i 

ohrabrenje koje sam otkrio u molitvi i molim ga da to mogu njegovati u svakodnevnom 

životu, kako bih mogao biti bliži s Bogom i mojim prijateljima.  

Srce koje sluša jest srce ugrijano Božjom ljubavlju i poučeno njegovim riječima. Onoga 

koga mi slušamo jest Sin Božji, Isus, preobražen u svoju ljudskost. Molitvu je lakše opisati 



  

 

 

kao slušanje nego kao govorenje. Provedi neko vrijeme u kojemu će njegove riječi 

odjekivati ili u molitvi samo osluškuj raspoloženje ljubavi i mira. 

Učenici se nikako nisu mogli nositi s viješću o Isusovu trpljenju. Trpljenje i nas 

destabilizira. Ne možemo ga potpuno razumjeti zato trebamo ostati u Isusovoj blizini 

inače ćemo biti izgubljeni. Isus mu na dubok i dostojanstven način daje smisao koji ne 

možemo dokučiti, osim u vjeri. Isuse, pomozi nam da odgovorimo na poticaje Duha 

Svetoga dok tražimo da živimo na način koji daje dostojanstvo svima koji putuju s nama. 

Dajmo im dobar primjer i nastojmo da ih ne povrijedimo. 

Preobraženje govori o Isusu i o nama. Kada smo s njime, zajedno smo s božanstvom. 

Njegova Riječ, Euharistija, ljubav, milost, sakramenti, mir i sućut mogu nas preobraziti. 

Preobraženje me podsjeća da svako stvorenje ispunjava svoj smisao i svrhu dajući 

svjedočanstvo Božje slave. 

Isusovo je preobraženje trebalo osnažiti učenike za onu stvarnost koja je slijedila nakon 

toga - Jeruzalem. Iako ih je Isus hrabrio, nažalost nisu razumjeli događaj. Gledajući to iz 

sadašnje perspektive, razumijem li Isusovu poruku za mene - danas? 
 

Prostor Duha 
  

... riječi pape Franje ... 
 

      Nikada ne dijalogizirajte 

                 s đavlom... 
 

S đavlom se nikada ne dijalogizira – rekao je papa 

Franjo danas prije molitve Anđeoskog pozdravljenja 

na Trgu svetoga Petra, osvrnuvši se na evanđelje 

današnje prve korizmene nedjelje koje govori kako je 

Isusa, nakon krštenja na rijeci Jordanu, Duh Sveti 

odveo u pustinju gdje ga je napastovao đavao. Postivši 40 dana, pripremao se početi svoje 

poslanje naviještanja Kraljevstva nebeskoga, kao što su to već Mojsije i Ilija učinili u 

Starom Zavjetu. Na kraju toga posta došao je napasnik, đavao koji ga je tri puta 

napastovao. 

U prvoj se napasti đavao poslužio činjenicom da je Isus bio gladan – rekao je Papa i 

istaknuo – Savjetovao mu je: „Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom“. 

To je bio izazov. No Isus je jasno odgovorio: „Pisano je: 'Ne živi čovjek samo o kruhu, 

nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.'“ Prisjetio se Mojsija kada je podsjetio narod 

na dugi put koji je prošao kroz pustinju i tijekom kojega je naučio da njegov život ovisi o 

Božjoj riječi. 

Tada je đavao Isusa po drugi put pokušao napastovati, postajući lukaviji, te također 

citirajući Sveto pismo – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Strategija je jasna, đavao je 

rekao: ako imaš toliko povjerenja u Božju silu, dakle, iskušaj je; naime, samo Pismo kaže 



  

 

 

da će ti pomoći anđeli. No ni u tom slučaju Isus se nije dao zbuniti, jer tko vjeruje, zna da 

se Boga ne iskušava, nego se povjerava Njegovoj dobroti. Stoga na riječi Biblije koje je 

đavao iskoristio samo kao sredstvo, Isus je drugim citatom odgovorio: „Pisano je također: 

'Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!'“ 

Treća je napast otkrila pravu đavlovu misao – rekao je papa Franjo i primijetio – 

Budući da je dolazak Kraljevstva nebeskog označio početak njegovog poraza, đavao je 

htio Isusa maknuti s vlasti i odvratiti od obavljanja Njegova poslanja, nudeći mu 

perspektivu političkog mesijanizma. No Isus je idolopoklonstvo moći i ljudske slave 

odbacio, te je na kraju napasnika otjerao, govoreći mu: „Odlazi, Sotono! Ta pisano je: 

’Gospodinu Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!’“ I u tom trenutku, Isusu koji je 

bio vjeran Očevoj predaji, pristupili su anđeli i služili mu. 

To nas uči da Isus nije dijalogizirao s đavlom – rekao je Papa i nastavio – Odgovarao 

mu je Božjom riječi, a ne svojom. U napasti često počinjemo dijalogizirati s đavlom i 

njegovim napastima. Neki kažu da to mogu učiniti, jer će se poslije ispovjediti. No nakon 

toga dolazi nešto drugo… Nikada ne smijemo dijalogizirati s đavlom. U odnosu na đavla, 

Isus čini dvije stvari: tjera ga kao i u ovom slučaju, te mu odgovara Božjom riječi. Budite 

oprezni i nikada nemojte dijalogizirati s đavlom i njegovom napašću.   

Đavao i danas ulazi u živote ljudi kako bi ih napastovao svojim primamljivim 

prijedlozima – rekao je Sveti Otac i dodao – Miješa svoj glas s mnogim drugima koji 

pokušavaju ukrotiti savjest. S mnogih strana dolaze poruke koje pozivaju da se 

prepustimo napastima kako bismo iskusili uzbuđenje prijestupa. Isusovo nas iskustvo uči 

da je napast razmišljanje o alternativnim putovima umjesto Božjim. Možete ići 

alternativnim putovima i misliti da nema problema da će Bog oprostiti. 

Međutim, pogrešno je misliti da to nije ništa. To je grijeh i to su alternativni putovi 

koji nam daju osjećaj samodostatnosti i užitka koji je cilj samom sebi. No sve je to 

obmana; vrlo brzo postajemo svjesni da što se više udaljavamo od Boga, to se više 

osjećamo nezaštićeni i bespomoćni pred velikim životnim problemima. Neka nam 

Djevica Marija, Isusova Majka koja je zgazila glavu zmije pomogne u ovo korizmeno 

vrijeme da budemo budni pred napastima, da se ne podvrgnemo ni jednom idolu ovoga 

svijeta, nego da Isusa slijedimo u borbi protiv zla; te ćemo i mi postati pobjednici poput 

Isusa – zaključio je papa Franjo. (...) (Ivica Hadaš - Vatikan, 1. ožujka 2020.)  



  

 

 

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

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

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

Ovogodišnji voditelj/propovjednik nam je bio svećenik sisačke biskupije, vlč. Ivan 

Grbešić. Hvala Gospodinu na svemu što nam je progovorio kroz njegovo svećeničko srce! 

Imajmo rado vlč. Ivana i njegovo svećeničko poslanje u svojim molitvama. Vjerujem da 

ćemo plodove ovoga trodnevnoga susreta dugo nositi u sebi – ali i sa sobom u svoj život, u 

ove korizmene dane, potpomognuti snagom i svijetlom Duha Svetoga, zaogrnuti 

majčinskom zaštitom naše Nebeske Majke Marije!  

• Kroz cijeli naredni tjedan (od ponedjeljak do petka) voditelj naše HKM Dublin, vlč. Josip 

Levaković, nalazi se na svojim redovitim godišnjim Duhovnim vježbama u Njemačkoj, 

gdje će na jednom mjestu biti okupljeni svi voditelji Hrvatskih katoličkih Misija, Župa i 

Zajednica iz Europe. Preporuča sebe i sve svećenike u vaše molitve! Sve vas nosi u svojim 

molitvama. 

• Okupimo se, drage sestre i braćo, na Misnom slavlju Treće korizmene nedjelje, 15. 

ožujka 2020. u 18.30h u St. Mary's Church (Haddington Road, Dublin 4). Pobožnost 

Križnoga puta - od 17.50h. Sv. ispovijed - od 17.15 do 18.15h. Odvažni budimo pozvati i 

bližnje da nam se pridruže. 

• Sljedeće nedjelje, 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 Prve korizmene nedjelje 1. ožujka 2020. prikupljeno je milostinje u iznosu od 

297.36€. Drage sestre i braćo, hvala vam svima koji svojom aktivnošću, molitvom i 

novčanim prilogom podržavate život i rad naše Misije. 
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