KAPELANIJA SV. MIHAELA ARKANĐELA MUP - SJEDIŠTE I RAVNATELJSTVO POLICIJE

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

IZ SADRŽAJA

35-36/2019.
LISTIĆ POLICIJSKE KAPELANIJE
SV. MIHAELA ARKANĐELA
MUP - SJEDIŠTE I
RAVNATELJSTVO POLICIJE
Godište XIV. (2019.), broj 35-36(414-5)
DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU,
25. kolovoza 2019.
Kontakt:
o. Stjepan Harjač, policijski kapelan
tel.: 22 712, 84 048;
e-mail: sharjac@mup.hr
Vinko Bakula, pomoćnik kapelana
tel.: 88 853, 82 805;
Bernadette Lopez,
http://www.evangile-et-peinture.org

e-mail: vbakula@mup.hr

RUJ AN

Ned

8.

Pon. 9.

XXIII. NEDJELJA KROZ GODINU;
ROĐENJE BLAŽENE DJEVICE
MARIJE - MALA GOSPA
Petar Klaver; Strahimir

Uto.

10. Nikola Tolentinski; Pulherija

Sri.

11. Proto i Hijacint; Cvjetko; Miljenko

Čet.

12. Ime Marijino; Gvido; Dubravko

Pet.

13. Ivan Zlatousti; Zlatko; Ljubo

Sub. 14. Uzvišenje sv. Križa; Višeslav

MEDITACIJA
Oče moj nebeski, predajem se tebi

3

SLUŽBA RIJEČI UVOD U ČITANJA
Nepodijeljena ljubav

4

ČITANJA
Tko se ne odrekne svega što
posjeduje, ne može biti moj učenik

6

HOMILIJA
Krist i sve u njemu

8

PRIČA
Vjernici glasne radosti

9

KATEHEZA
Crkva u apostolsko vrijeme
Metoda evangelizacije

10

Hrvatska marijanska svetišta
Gospa od Milosti, otok Visovac

16

NAŠI POKOJNI

18

Mali vjeronaučni leksikon

20

2

MEDITACIJA

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Oče moj nebeski, predajem se tebi

S

vatko od nas jasno ili nejasno doživljava da ima neku specifičnu ulogu u
životu na zemlji. Nitko nas ne može zamijeniti, jedinstveni smo u povijesti
čovječanstva, naš put je samo naš, nikoga ne možemo imitirati.
Netko - Bog - poslao nas je u svijet. On stoji iza nas. Nitko od ljudi nije nas
pozvao, nitko nas nije očekivao. Došli smo iznenada, sa sposobnostima koje
možda ljudi ne trebaju, sa nemoćima koje opterećuju našu okolinu, sa zahtjevima
koje ljudi ne mogu ispuniti. Svatko ima svoj život, svoje zvanje, svoj put u svijetu i
u Crkvi.

Važno je otkriti što voliš raditi i što trebaš učiniti u životu. Koje je tvoje zvanje,
koje su tvoje sposobnosti? To ne određuju ljudi, to je u tebi usađeno, prirođeno, od
Boga darovano i isplanirano. Ako ti ljudi ne mogu omogućiti da ostvariš svoje
zvanje, može Bog. On ja dao zvanje, poslanje, poziv, on će dati i ostvarenje
poziva. Važno je da li ćeš očajavati zbog nemoći ili se osloniti na Boga. I da li ćeš
shvatiti da si dragocjen, potreban i onda kad ljudi to ne uviđaju. I da se sve može.
Zemlja ne pripada ljudima nego Bogu. Treba htjeti i početi drugovati s Bogom u
Isusu Kristu.

Tomislav Ivančić
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UVOD U ČITANJA

Nepodijeljena ljubav

P

rvo čitanje dvadeset treće nedjelje
kroz godinu uzeto je iz Knjige
Mudrosti, a ima naslov „Molitva za
mudrost“. Vrhunac te molitve je priznanje
da mudrost može upoznati samo onaj
komu je od Boga dan duh mudrosti. I mi
imamo potrebu božanskog dara mudrosti,
jer osjećamo da ovozemaljska mudrost ne
može pružiti odgovor na tjeskobna pitanja
života i smrti.
čitanje je odlomak iz dirljivog
D rugo
pisma Filemonu u kojem Sveti

Pavao, koji naziva sebe „starcem“, moli za
odbjeglog roba Onezima i moli Filemona
da ga primi natrag ne samo kao roba, nego
kao brata u vjeri. Poticaj je to i za nas da
produbimo istinu kako su svi kršćani ovoga
svijeta zapravo naša braća i sestre u vjeri,
da svi skupa tvorimo veliku obitelj Božjeg
naroda.
ove nedjelje možda neće
E vanđelje
svi moći doživjeti kao radosnu vijest.

Isus govori o mržnji, o križu i o odricanju.
„Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i
majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i
sam svoj život, ne može biti moj učenik! I
tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom,
ne može biti moj učenik!“

Kako može netko mrziti vlastite roditelje
koji su mu darovali život, znajući da su
roditelji Božji dar za nas; može li se mrziti
dar Božji? Kako netko može mrziti samoga
sebe, kad znamo, da smo Božja stvorenja i
njegova ljubljena djeca; može li se mrziti
Božje djelo?
Sigurno je da Isus nije htio mržnju jer je
on sam poticao na ljubav prema svima i na
oproštenje svih uvreda. Neki tumači
Svetoga pisma da bi spasili ovaj odlomak,
riječ „mrziti“ prevode sa „manje voljeti“, ali
to malo mijenja na stvari. Kad, naime,
kažemo „manje voljeti“, onda pravimo neku
vrstu usporedbe, npr. ako Boga volimo s
90% ljubavi, onda bismo roditelje smjeli
voljeti samo s 80%, prijatelje sa 70% i tako
dalje. Osjećamo kako je to nemoguća
logika, jer se ljubav ne može ni dijeliti ni
mjeriti. Imamo samo jedno srce i s tim
jednim srcem volimo i Boga i ljude.
Drugi tumači misle da bi se Isusove riječi
mogle tumačiti tako da kažemo, kako Boga
moramo voljeti iznad svega, a ostale ljude i
stvari „ostatkom“ ljubavi. No, ni ovakva
logika nije od velike pomoći, ako je
primijenimo na svagdanji, konkretni život.
Neobično zvuči ovakva logika: više volim
roditelje, nego druge ljude, više volim svoj
narod, nego druge narode. Takav pristup
ljubavi ne daje nam ključ za razumijevanje
Isusovih riječi. Da je Isus više volio svog
nebeskog Oca, nego nas ljude, ne bi se
utjelovio i podnio smrt na križu za nas iz
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https://www.osfs.eu

ljubavi prema nama ljudima. Da su sveta
Braća Ćiril i Metod više voljeli svoju zemlju,
nego naše krajeve i naše narode, onda
sigurno ne bi napustili svoju zemlju i došli
da našim precima naviještaju radosnu
vijest evanđelja. Da je otac Ante Gabrić
više volio svoju domovinu nego Indiju, ne
bi se otisnuo preko oceana da čitav svoj
život posveti siromašnima u Bengaliji.
Da bismo pronašli dublji smisao Isusovih
riječi, moramo krenuti od činjenice da je
Isus uvijek naviještao radosnu vijest i
govorio o takvim istinama koje se tiču
dubine ljudskog života. Ova dva elementa
moramo naći i u ovom evanđeoskom
odlomku. Čini se da možemo naći koristan
ključ za razumijevanje Isusovih riječi u
načinu kako Isus formulira svoj poziv. On
govori na uvjetan način: „Dođe li tko k
meni“, tj. ako tko hoće ići za njim. Ne radi
se dakle o nikakvoj prisili, nego o
slobodnom izboru. Ako želimo biti Isusovi
učenici, onda to mora biti iz ljubavi prema
njemu, a ne iz drugih razloga. Ovdje se
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radi zapravo o opravdanju naše vjere, pa
nedjeljno evanđelje nas poziva da
preispitamo svoju vjeru, kakvoću naše
ljubavi prema Isusu.
Potvrdu za ovakvo tumačenje Isusovih
riječi imamo u samom evanđelju. Značajna
je rečenica kojom evanđelist počinje svoj
izvještaj: „Oko Isusa skupilo se veliko
mnoštvo, a on se okrenuo prema njima i
ovako pogovorio: Dođe li tko k meni…“.
Promislimo zašto su se svi ti ljudi gurali
oko Isusa? Sigurno ga nisu svi tražili iz
čiste ljubavi. Vjerojatno je bilo među njima
takvih koji su se nadali nekoj koristi za
sebe ili za svoju obitelj. Prema tome ti ljudi
su više voljeli sebe i svoju obitelj nego
Isusa. Isus i nas pita zašto smo kršćani: iz
čiste ljubavi prema njemu, ili se i mi
nadamo kakvoj koristi od činjenice da smo
vjernici?

Mihaly Szentmartony
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Prvo čitanje

Otpjevni psalam

Mudr 9, 13-18b

Ps 90, 3-6.12-14.17

ČITANJA

Tko će se domisliti što hoće
Gospodin?

Čitanje Knjige Mudrosti

Gospodine, ti nam bijaše okrilje
od koljena do koljena.

T

S

ko od ljudi može spoznati Božju
namisao
i tko će se domisliti što hoće Gospodin?
Plašljive su misli smrtnika
i nestalne su naše namisli.
Jer propadljivo tijelo tlači dušu
i ovaj zemljani šator
pritiskuje um bremenit mislima.
Mi jedva nagađamo što je na zemlji
i s mukom spoznajemo i
ono što je u našim rukama:
a što je na nebu, tko će istražiti? Tko bi
doznao tvoju volju
da ti nisi dao mudrosti
i da s visine nisi poslao
Duha svoga svetoga?
Samo tako su se poravnale staze
ljudima na zemlji
i samo su tako naučili ljudi
što je tebi milo
i spasili se tvojom mudrošću.
Riječ Gospodnja

mrtnike u prah vraćaš
i veliš: „Vratite se, sinovi ljudski!“
Jer je tisuću godina u očima tvojim
k'o jučerašnji dan koji je minuo
i kao straža noćna.

******
Razgoniš ih k'o jutarnji san,
kao trava su što se zeleni:
jutrom cvate i sva se zeleni,
a uvečer već se suši i vene.

******
Nauči nas dane naše brojiti
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš?
Milostiv budi slugama svojim!

******
Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Dobrota Gospodina, Boga našega,
nek bude nad nama!
Daj da nam uspije djelo naših ruku,
djelo ruku naših nek uspije!

******
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Drugo čitanje

Evanđelje

Flm 9b-10.12-17

Lk 14, 25-33

Primi ga, ne kao roba, nego kao
ljubljenoga brata.

Tko se ne odrekne svega što
posjeduje, ne može biti moj učenik.

Čitanje Poslanice sv. Pavla
apostola Filemonu

Čitanje svetog Evanđelja po
Luki

P

redragi:
Ja, Pavao, starac, a sada i sužanj
Krista Isusa,
molim te za svoje dijete
koje rodih u okovima,
za Onezima.
Šaljem ti ga
- njega, srce svoje.
Htjedoh ga zadržati kod sebe
da mi mjesto tebe posluži u okovima
evanđelja.
Ali ne htjedoh preko tvoje volje
da ne bi tvoja dobrota bila od nevolje,
nego od dobre volje.
Možda baš zato bî za čas odijeljen
da ga dobiješ zauvijek
- ne kao roba,
nego više od roba,
kao brata ljubljenoga,
osobito meni, a koliko više tebi,
i po tijelu i po Gospodinu.
Smatraš li me dakle drugom,
primi ga kao mene.
Riječ Gospodnja
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U

ono vrijeme:
S Isusom je putovalo silno
mnoštvo. On se okrene i reče im:
- Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca
i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i
sam svoj život, ne može biti moj učenik! I
tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom,
ne može biti moj učenik!
Tko od vas, nakan graditi kulu, neće
prije sjesti i proračunati troškove ima li
čime dovršiti: da ga ne bi - pošto već
postavi temelj, a ne mogne dovršiti počeli ismjehivati svi koji to vide: ’Ovaj
čovjek poče graditi, a ne može dovršiti!’
Ili koji kralj kad polazi da se zarati s
drugim kraljem, neće prije sjesti i promisliti
može li s deset tisuća presresti onoga koji
na nj dolazi s dvadeset tisuća? Ako ne
može, dok je onaj još daleko, poslat će
poslanstvo da zaište mir.
Tako dakle nijedan od vas koji se ne
odrekne svega što posjeduje, ne može biti
moj učenik.
Riječ Gospodnja
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HOMILIJA

Krist i sve u njemu

T

ko pažljivo sluša ove riječi, mora biti
duboko pogođen! Pitanja izviru:
treba li se sve to uzeti doslovno? Jesam li
još uopće kršćanin? Nije li ovo evanđelje u
odnosu prema stvarnosti besmisleno? Je li
ono još uopće ljudsko, još Radosna vijest?
Sve su to ljudski razumljive reakcije. No,
evanđelje koje smo čuli, Isusove su riječi i
ugrađene su u vjeru!
Sigurno, radi se i o uvjetima koji su
potrebni da se postane Isusov učenik. On
se mora osloboditi svih obiteljskih veza i
svega što posjeduje. Svoje želje, planove i
svoju ljudsku budućnost treba ostaviti, da
bi ušao u sudbonosni životnu povezanost s
Isusom. No, vrijedi li to samo za učenike,
za one koji se, da tako kažem,
profesionalno bave širenjem Radosne
vijesti ili se Isusove riječi protežu na sve?
Ne živimo li zapravo prilično svjetovnim
životom? Omeđeni smo čvrstim, prirodnim
međama, određenim osobama u braku, u
obitelji, u prijateljstvu, imamo određene
posjede koji nas, jače ili slabije, drže u
ovisnosti. Radimo u svijetu, brinemo se za
njegov razvoj, tu smo se našli, kao da u
tome leži naše spasenje i naš Bog i
najednom dolazi Krist sa svojom porukom i
kaže kako nas sve to ne spašava, da je On
naša sadašnjost i budućnost!
Ne treba li se sve promijeniti, ako
vjerujemo Njegovoj poruci? Prijašnja
vrijednosna mjerila padaju. Dotadašnje

veze ne nestaju - ostaju brak, obitelj,
prijatelji, posjed i posao u svijetu. No, sve
to dobiva drugačiju vrijednost. Povlači se
iza zareza, a ispred zareza dolazi krist kao
najveća vrednota i mjerilo pomoću kojeg
će se prosuđivati, raditi i živjeti. To je
upravo Kristovo nasljedovanje, koji u svom
životu ništa drugo nije radio, nego
ispunjavao Božju volju. Nasljedovati Njega
jest nasljedovanje u poslušnosti Njemu.
Ova je Kristova poruka tako važna da je
On objašnjava s dvije usporedbe!
Ono što je novac za gradnju, to je
odricanje za nasljedovanje Krista. Kao što
je vojska bitna pretpostavka za vanjsku
borbu, tako je i odricanje bitna
pretpostavka za unutarnju borbu koju
čovjek vodi u nasljedovanju Krista. Novac
je veoma bitan za gradnju, a jednako i
vojnici za rat. Moglo bi se pretpostaviti da i
mi trebamo nešto pozitivno pridonijeti, ako
želimo slijediti Krista. No, obje slike idu
upravo u suprotnu stranu. Jer, kao što je u
svijetu bitno posjedovanje, tako je u
nasljedovanju Krista bitno neposjedovanje,
nenavezanost i odricanje!
Od svakoga se kršćanina traži - bez
obzira u kojem staležu živi, što radi i koliko
posjeduje - da mu Krist bude najveća
vrednota, da Kristov poziv ima uvijek
mjesta u njegovu životu, to je stav
osluškivanja i slušanja, kršćaninov zavjet
poslušnosti!

Stjepan Harjač, policijski kapelan
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Vjernici glasne radosti

čovjek od sablazni i ovoga svijeta, plijen sumnjâ i strasti, držim
J a,na grešnik,
svom stolu jednu Gospinu sliku: Mater Redemptoris a Sassoferato. U

sjenci su joj oči koje podsjećaju na dane mirne radosti; raspelo još nije bacilo
svoju sjenu na njeno lice, nego samo Navještenje počiva na njemu, kao tanani veo
zamišljenosti na licu djevojaka koje su u slutnji.
I dok ja pišem nemirne retke, njene pečalne, nerazumljive oči gledaju u stranu
kao blag prijekor.
I ovi što su mi najbliži, što sa mnom vojuju, i oni su vjernici glasne radosti.
Oni su vojnici, ja sam leventa; u mom grbu je crn veo; oni se bore za pobjedu, a
moja borba nema kraja.
Kad oni siđu kao pobjednici u ravnicu, zapjevat će široku mirnu pjesmu iza boja,
a ja ću pobiti svoj barjak u samoći i pritezati kolan za nova putovanja.
Kasno u noći.
Pošto sam se naradio cio dan, namučili me ljudi, zabrinuo život, nagazio sam se
blata, nagledao nevolja i srama, naslušao jada i laži, sad sam sâm sa teretom
života i teškim zlosutnim bolom u grudima.
Slava Ti, Bože, za muku dana i mir noći, za kratki život i veliku zagonetnu smrt,
neka su blagoslovljene odluke Tvoje po kojima dolazimo na svijet i odlazimo s
njega pošto smo se naradovali i namučili. Ogromni su i neshvatljivi planovi Tvoji i
jasno je da ne možemo dogledati ni smjera ni svrhe i da ih moramo smireno
primiti; ali teško je biti čovjek, Gospode.

Ivo Andrić
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KATEHEZA

Okviri širenja kršćanstva
Metoda evangelizacije

eć od sv. Pavla su nam poznate
V
obitelji u kojima se roditelji obraćaju
s djecom i sa svom družinom svog doma:

Židovi i pogani označivali su ih
korporativnim nazivom „kuća“. Tom se
obiteljskom „priljepčivošću“ razjašnjava
začudno širenje Evanđelja u Bitiniji,
opisano od Plinija, te obuhvaća i mlade i
odrasle.
Ignacije Antiohijski, u svom pismu
Smirnjanima, „pozdravlja braću s njihovim
ženama i djecom“. Poimence spominje
obitelj Tavije i obitelj Epitafove udovice,
koje su djeca već osnovala kršćansko
ognjište.
Te lijepe kršćanske obitelji što Crkvi daju
mučenike i ličnosti kova jednog Origena,
Bazilija, Grgura Niskog utemeljene su
obraćenjem glave obitelji. Vjera obiteljske
glave imala je odlučujuću ulogu i normalno
je za sobom povlačila cijeli dom.
U drugim slučajevima obratila se samo
žena; ona nije sa sobom nužno odvela
djecu u novu zajednicu. Kršćanski natpisi
sačuvali su nam ime mladog Apronijana,
kojemu je otac nesumnjivo poganin, i koji
je bio kršten nastojanjem svoje bake. U
mnogim obiteljima mora da su nastajale
trzavice između majke kršćanke te djece i
oca. U II. stoljeću bilo je obitelji kojih su
djeca krštena pri njihovu rođenju, kako se
dogodilo s Epitafovom unučadi u Smirni,
što ih je pozdravio Ignacije Antiohijski.

Nadgrobni natpisi čuvaju ime ili uspomenu
mnoge kršćanske djece krštene u
kršćanskim obiteljima.
U uglednoj kući, sluge i robovi normalno
su integrirani u obitelj i sudjeluju u
religioznom životu ognjišta. Za to pruža
dokaz jedna ropkinja, optužena kao
kršćanka. „Zašto - upita je sudac - ne
slijediš religiju svog gospodara, kad si
ropkinja?“ To je sucu bilo po sebi jasno.
Kršćanski gospodari evangeliziraju sluge
i robove u svojoj službi... što mijenja
njihove međusobne odnose i ruši barijere.
Jedan odlomak nedavno pronađene
Aristidove Apologije, na papirusu, tvrdi:
„Kršćanski gospodari nagovaraju robove ili
sluškinje i njihovu djecu, ako ih imaju, da
postanu kršćani i tako osiguraju njihovu
privrženost; a kad to postanu, zovu ih bez
razlike „braćom“, budući da su ujedinjeni u
istoj zajednici.“
Povijest
mučenika
zabilježila
je
obraćenje visokog rimskog službenika
Hermesa posredstvom stare slijepe
ropkinje. Ako to i nije povijesno utvrđena
istina, svakako simbolizira nešto što se
više puta dogodilo: rob, dirnut dobrotom
svoga gospodara, otkriva mu tajne nove
vjere. Kakav je bio utjecaj kršćanske
dadilje na budućeg cara Karakalu?
Povijest nije tu okolnost sačuvala bez
razloga Već od početka kršćanstva žena
igra nezamjenljivu ulogu u širenju
Evanđelja. Priscila je evangelizirala
Apolona. Sv. Luka pomno iznosi taj detalj.
Sam je Pavao na svojim dugim
putovanjima bio od pobožnih žena
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potpomagan. Apokrifna Djela precjenjuju
ulogu Tekle, prikazujući je kao Apostolovu
evanđelistkinju. U Velikoj Crkvi diskretno, a
u sektama prekomjerno - žene šire
Evanđelje.
Plinije, Celzo i Porfirije priznaju - i
ironično i ljuti to - brzo obraćanje žena. Na
Istoku - gdje je supruga imala povučeniju
ulogu negoli u Rimu - žena evangelizira
druge žene. Klement Aleksandrijski opisuje
ulogu tih kršćanki što su ih na put vodili
prvi apostoli, i koje su jedine mogle
prodrijeti u gineceje, biti tu posrednice i
donijeti u te tijesne, tamne i zagušljive
prostore
oslobodilačku
nauku
Gospodinovu ... a da ih „zloba ne mogne
osuditi niti izazivati nepravedne sumnje“.
Crkva je zarana ustanovila đakonise,
određene za službu žena i za posjećivanje
kršćanki koje stanuju u poganskim
kućama. Osamljeni položaj grčke žene
također objašnjava zašto su đakonise
nastale na Istoku, a gotovo ih nije bilo na
Zapadu - gdje je žena bila slobodnija.
Udio đakonisa u evangeliziranju ženskog
svijeta ne izaziva na Istoku nikakvih
prigovora. O tome će se donijeti pravila,
kako ćemo vidjeti, istom kasnije.
Rimska vojska nije bila nepropustijiva
prema Evanđelju. Ne trebamo tražiti
nikakav potajni sporazum između carevih i
Kristovih vojnika, ali činjenice dokazuju da
su se vojnici, tijekom svoje duge vojničke
karijere, obraćali na kršćanstvo. Kršćana u
rimskim legijama ima bar od II. stoljeća
dalje. Već spomenuto čudo iz vremena
Marka Aurelija dovoljno to dokazuje.
Moguće je da su prvi vojnici bili
evangelizirani, kako nagoviješta Celzo, od
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misionara - itineranata, koji obilaze
„gradove i tabore“. To je već učinio Pavao
koji
je
propovijedao
pretorijanskim
kohortama. Pretorijanaca kršćana imade u
vrijeme Nerona. A Tertulijan kaže da u
njegovo vrijeme kršćani prodiru u vojsku.
Prodiranje Evanđelja mora da je bilo
slučajno i fluidno, gotovo nije ostavljalo
tragova i događalo se izvan organiziranih
grupa. Kršćanski je vojnik, uvečer prije
spavanja, povjerio svom drugu primljenu
Radosnu vijest, koja se ne može mjeriti s
Mitrinim ili Cibelinim kultom što je u vojsci
bio proširen. Vojničke vrline - poslušnost,
disciplina, služenje, preziranje smrti mogle su se uostalom usporediti s
kršćanskim vrlinama.
Život u taboru, kontakt čovjek s
čovjekom i uskoro mučeništva... mogli su
pogodovati širenju Evanđelja među
vojnicima. U vojsci je sigurno bilo
mučenika u Italiji, Africi, Egiptu i sve do
obala Dunava. Posljednje je progonstvo
čak započelo čišćenjem legija.
To širenje kršćanstva u vojsci ide,
paradoksalno,
usporedo
s
rastom
protukršćanskih osjećaja. To možemo
objasniti ako se podsjetimo na činjenicu da
armija doduše ne podliježe civilnim
utjecajima, ali su mnogi vojnici živjeli izvan
svojih vojnih jedinica, kada su u stationes i
uredima služili kao policijski agenti ili kao
činovnici carskih kancelarija. Tako je vojnik
- u kontaktu s civilima - čuo naklapanja,
sabirao informacije, susretao kršćane,
uhićivao sumnjive, sudio optuženima i
optužiteljima. Koliki su, kao Pudens koji je
nadzirao Perpetuu i njezine drugove,
osjetili privlačnost vjere!
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Na kršćanima II. stoljeća upadljiva je
njihova prisutnost u suživljenju s ljudima ...
u barakama i radionicama, u taborima, po
trgovima. Sudjeluju u ekonomskom i
društvenom životu, ulaze u svagdašnjicu i
žive poput svih ljudi. Pogani dobro poznaju
kršćane u Lionu, susreću ih u termama, na
dva foruma i drugdje.
Polikarp, smirnski biskup, pripovijeda
kako je sam apostol Ivan posjećivao
gradske terme, i kako je jednom iz njih
izašao kad je ugledao heretika Cerinta.
Lionski kršćani posjećuju kupke i javna
mjesta - stoga su i bili poznati; napuštaju ta
mjesta istom kad ih buntovna svjetina
napadne.
Terme iz carskog vremena - nalične
našim klubovima i kazinima - bile su velike
građevine
s
mnogim
prostorijama,
trijemovima za igru ili konverzaciju, s
bibliotekom i umjetničkom galerijom. U
Duggi (sj. Afrika), vidimo dapače i malo
prigrađeno kazalište.
U sudjelovanju s tim zajedničkim
životom pripremaju se obraćenja. Kako bi
inače kršćani mogli biti sol zemlji. . . kad s
njome ne bi kontaktirali, i duša svijetu. . .
kad se s njime ne bi družili? Već je to
Poslanica Diognetu tvrdila, s apologetskim
ciljem da kršćane obrani od kleveta.
Kršćani se od ostalih ljudi ne razlikuju ni
po domovini ni po jeziku ni po odijevanju.
Ne žive u svojim zasebnim gradovima, ne
govore svojim osobitim dijalektom, nemaju
naročiti način življenja. Ima ih po grčkim ili
barbarskim gradovima - kako je komu
suđeno; prilagođuju se mjesnim običajima
u odijevanju, ishrani i načinu življenja... a
ipak se ističu svojim izvanrednim i
paradoksalnim zakonima života. Klement
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Aleksandrijski, u Pedagogu, opisuje s
izvjesnim zadovoljstvom odjeću kršćana.
Osuđuje ekscentričnosti. Ne trebaju
tkanine vezene u Miletu ili u Italiji, ili tekstil
s broširanim zlatnim nitima, valja se
zadovoljiti jednostavnom odjećom prirodne
boje, obično bijele, jednakom za muškarce
i žene. Ženi će najviše dopustiti nešto više
elegancije u odrezivanju kose i izboru
mekših tkanina.
Muškarci ne nose obuću, što je u
Aleksandriji
razumljivo.
Ženama
preporučuje jednostavnu obuću i osuđuje
„perzijske i etrušćanske sandale“, a
pogotovo čizmice i čavlima kojima su po
pločnicima škljocale nekreposne žene kao
da na pločniku sriču riječi: Slijedi me, slijedi
me. Aleksandrijski moralist opisuje kršćane
kako sjedeći s poganima u gostionicama
zure u te drolje u prolazu.
Tertulijan, svojom običajnom strogošću,
zabranjuje čak nošenje prstena, upotrebu
miomirisa i vijenca. Međutim, u Kartagi se
nose prsteni za pečaćenje. Mučenik Satur,
sudrug Perpetuin u mučeništvu, povjerava
svoj pečatni prsten vojniku Pudensu, u
znak zahvalnosti. Slike u katakombama
prikazuju nam bogato nakićene žene - što
nam omogućuje ocijeniti kako su moralisti i kršćanski i poganski - imali ograničen broj
slušatelja.
Želja za prisutnošću i udio u zajedničkoj
sudbini jesu dakako tvrdnje koje se moraju
nijansirati jednim „da, ali“. Pojavljuju se
rezerve, koje su osobito velike u
Tertulijana. Ako u vrijeme Apologeticuma
kroči u euforiji, u poznijim se djelima on
ukrućuje, suprotstavlja, osuđuje svijet, i
kršćane od njega odvraća. Taj se zaokret
nazrijeva negdje s kraja II. stoljeća.
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U
evangelizaciji
Sredozemlja
za
Antoninovaca mogu se razlučiti dvije
epohe: prva - bez kompleksa, u svježini
evanđeoskog
otkrića
i
u
radosti
priopćivanja; druga - kad kršćani pred
otporom antičkog svijeta osjećaju koliko je
on prionuo idolatriji, koliko je sklon
predrasudi i kleveti i koliko je nepropustljiv
prema Evanđelju. Popuštaju u svome
početnom optimizmu i postaju oprezni.
Najborbeniji među njima prihvaćaju
dijalog i zameću diskusiju. Odgovaraju na
objekcije i pobijaju klevete. Tom se
metodom služi Justin u Rimu, a Panten i
Klement u Aleksandriji. Priljev filozofa od
zanata pokreće novu etapu evangelizacije.
Justinova je inicijativa bila, kako se čini,
sasvim privatna i nije za nju dobio nikakva
službena poticaja. Naprotiv, Panten i
Klement u Aleksandriji poučavaju „svete
znanosti“ u školi koja je organizirana od
glavara zajednice. Otada apologisti
preuzimaju smjenu od misionara.
S
obraćenjem
obrazovanih
ljudi
sredinom II. stoljeća, u Crkvi se javlja
intelektualni polet, kojim se razjašnjava
izvanredna uzavrelost gnoze, tj. želje za
znanjem - naime, za tobožnjim znanjem, u
biti intelektualističkim. To je bilo i
obogaćenje i ugroženje. Znanje bez žara je
neplodno, a Žar bez znanja još je opasniji kako se pokazivalo u gnosticizmu.
U Rimu Justin nastoji dokazati
egzistencijalni karakter mudrosti - koju je
on našao i koju podučava. Sukobljuje se s
ciničkim filozofom Krescentom, koji je
podučavao ogrnut plaštem, s bisagama
preko ramena, s toljagom u ruci, kuštrave
kose brinući se više za mušterije nego za
učenike.

13

Kršćanski filozof prakticira početničku
majeutiku. Škola mu je stalno otvorena kao
i u drugih filozofa koji žive od svog
poučavanja. Javnosti je njegova škola
poznata i pohađaju je raznoliki slušatelji kršćani i pogani. Jedni u kršćanstvu traže
odgovor na svoja nutarnja pitanja; drugi
žele učvrstiti i produpsti svoju vjeru. O
Justinovim drugovima u mučeništvu i o
njegovim učenicima znamo da su jedni bili
od rođenja ili već davno kršćani, a drugi su
se istom u njegovoj školi obratili. Justinova
inicijativa nije, uostalom, bila jedina;
sigurno ga oponaša i Tacijan, njegov
učenik.
Rim nije bio evangeliziran jedino od
Justina, jer je u isto vrijeme - po njegovu
vlastitom priznanju - jedan drugi laik,
Ptolomej, doveo do obraćenja neku udatu
ženu koja je živjela raspušteno. Povijest je
sačuvala ime prezbitera Hijacinta koji je
vršio blagotvorni utjecaj na carskom dvoru.
Kršćanski su učitelji, čini se, bili većinom
laici. Laici su bili i brojni katehisti u idućem
stoljeću. Svoju nauku šire i svojim spisima,
koji su obično „apologije“ kršćanstva,
upravljene civilnim vlastima, magistratima
pa i samim carevima. Ti hrabri pokušaji,
katkada preuzetni, bar dokazuju to da se
kršćani nipošto nisu zatvorili u geto, nego
su se bez kompleksa suočavali s društvom
i s filozofima.

A. G. Hamman, Svagdanji život prvih kršćana,
Provincijalat franjevaca trećoredaca, Zagreb 1983.
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Hrvatska marijanska svetišta
Gospa od Milosti, otok Visovac

http://www.visovac.hr

F ranjevački
jedinstveno

otok
„Visovac“
je i prelijepo mjesto
prirodne i duhovne ljepote i povezanosti.
Označava
simbolični
odmak
od
svakodnevice. Mjesto je novicijata –
pripreme bogoslova za redovničku i
svećeničku službu.
Samostan, crkva i otok Visovac i
Visovačko jezero prirodna su, kulturna,
povijesna i duhovna cjelina. Franjevački
samostan na Visovcu posjeduje značajnu
arheološku zbirku, manju etnografsku,
zbirku crkvenoga ruha i posuđa, te bogatu
knjižnicu s desecima vrijednih knjiga i
inkunabula, a posebno mjesto ima zbirka
turskih isprava (fermani i hatišerifi) od kojih
su neki od samih sultana. U Crkvi Gospe
Visovačke nalaze se vrijedne orgulje.
Otočić zvan „Bijela stijena“ darovan je u
15. st. franjevcima. Zajedno sa svojim
„čuvarima“ proživljavao je burnu i
bremenitu prošlost. Dok su se Hrvatskom
izmjenjivali
razni
osvajači,
ratovi,
siromaštvo, bolesti i glad, redovnici s

otočića, pružali su duhovnu i materijalnu
pomoć svojim sugrađanima. Zajedno sa
svojim narodom dijelili su sudbinu koja je
često bila veoma surova i teška. Nije
nedostajalo
mudrosti...
U
teškim
vremenima osmanlijske okupacije, fratri s
Visovca odolijevali su raznim teškoćama.
Zadobili su povjerenje s više strana.
Uspješno su vršili svoju misiju u mnogim
susjednim regijama (župama, selima,
udaljenim krajevima). Turske osvajače
zamijenili su u 19. stoljeću Francuzi i
Talijani. Francuski okupatori pokušali su
iseliti franjevce i ondje smjestiti skladište
streljiva.
Teška vremena bila su za okupacije
Talijana. Od 1400 m2 površine na Visovcu
dvije trećine pripadale su Italiji, a trećina
Hrvatskoj. Hrvate su nastojali talijanizirati i
otuđiti od svoje vlastite zemlje. Hrvatski
svećenici svjedočili su odvažno vjeru i
postojanost na narodnom jeziku.
Vrtlog rata posebno je bio težak u 20.
stoljeću. Nakon završetka okrutnog
Drugog
svjetskog
rata,
bezbožni
komunizam odnio je mnoge žrtve. Deseci
svećenika s ovih područja su zatvoreni,
neki ubijeni. U Drniškoj krajini ubijeno je
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https://www.jutarnji.hr

više od 1000 Hrvata. Suđenja gotovo da i
nije bilo. Stradali su mnogi civili. Brojne
poteškoće prolazili su i fratri. Saslušavani
su, suđeni i zatvarani... Otoku je prijetila i
nacionalizacija. Franjevci su ipak ostali na
svome terenu. Hrabro su nastavili sa
svojom misijskom službom noseći mir i
dobro svima bez obzira na razlike.
U teškim i mirnim, radosnim i bolnim
trenucima narod se utjecao zagovoru
Gospe od Milosti. Slika Gospe Visovačke
iz god. 1576. simbol je nebeske pomoći.
Svake godine od 2. kolovoza kada je
Gospa Visovačka pa do 15. kolovoza
(Velika Gospa) tisuće ljudi hodočaste u
ovo svetište. Samostan Visovac postao je
duhovno središte Sjeverne i Srednje
Dalmacije, Hercegovine i Like.
Brojni hodočasnici, turisti i gosti
svakodnevno dolaze na ovaj otok – otočić.
U
kratkom
razgledavanju
susreću
franjevačku zajednicu, buduće i sadašnje
redovnike. Gledaju predivan vrt koji je na
„Bijeloj stijeni“ „donešen“, „stvoren“ i
„njegovan“. Na otočiću vrijede posebna
pravila ponašanja... U prvome redu to je
zahvala i poštovanje prema prirodi,
povijesti i domovini. To je molitva zahvale i
hvale na Bogom danoj ljepoti i životu. Sve
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se događa u jednostavnosti i skromnosti
franjevaca. Braća franjevci po uzoru na
svoga utemeljitelja – sv. Franju Asiškog iz
13. stoljeća nastoje slijediti Krista
siromašnog i raspetog u povezanosti s
prirodom i konkretnim životom.
Tekst http://www.vjeroznanci.com

http://www.visovac.hr
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OBLJETNICA

PU bjelovarsko - bilogorska, Doljani, 1. rujna 1991.
PU sisačko - moslavačka, Budičina, 1. rujna 1991.
PU bjelovarsko - bilogorska, Daruvar, 1. rujna 1991.
PU sisačko - moslavačka, Petrinja, 2. rujna 1991.
PU karlovačka, Bilaj, 2. rujna1991.
PU ličko - senjska, Karlobag, 2. rujna 1992.
PU osječko - baranjska, Osijek, 3. rujna 1991.
PU karlovačka, Bilaj, 3. rujna 1991.
PU zagrebačka, Hrvatska Kostajnica, 3. rujna1991.
PU primorsko - goranska, Gospić, 4. rujna 1993.
PU vukovarsko - srijemska, Vukovar, 4. rujna 1991.
PU virovitičko - podravska, Četekovci, 4. rujna 1991.
PU virovitičko - podravska, Četekovci, 4. rujna 1991.
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OBLJETNICA

PU primorsko - goranska, Gospić, 4. rujna 1993.
PU brodsko - posavska, Trnava – Mašićka Šagovina, 5. rujna 1991.
PU požeško - slavonska, Pakrac, 5. rujna 1991.
PU sisačko - moslavačka, 5. rujna 1991.
PU zagrebačka, , 5. rujna1991.
PU sisačko - moslavačka, Petrinja, 6. rujna 1991.
PU koprivničko - križevačka, Viduševac, 6. rujna 1991.
PU sisačko - moslavačka, Rajići, 7. rujna 1991.
PU zagrebačka, Hrvatska Kostajnica, 8. rujna 1991.
PU sisačko - moslavačka, Hrv. Kostajnica, 8. rujna 1991.
PU primorsko - goranska, Kusonje, 8. rujna 1991.
MUP, Pakrac, 8. rujna 1991.
PU istarska, Hrvatska Kostajnica, 8. rujna 1991.
PU sisačko - moslavačka, Hrv. Kostajnica, 9. rujna 1991.
PU ličko - senjska, Divoselo, 9. rujna 1993.
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OBLJETNICA

PU primorsko - goranska, Topusko, 10. rujna 1991.
PU sisačko - moslavačka, Kostajnički Majur, 10. rujna 1991.
PU ličko - senjska, Gospić, 10. rujna 1991.
PU brodsko - posavska, Čovac, 11. rujna 1991.
MUP, Zagreb,11. rujna 1992.
PU sisačko - moslavačka, Hrvatska Kostajnica, 12. rujna 1991.
PU sisačko - moslavačka, Rosulje, 12. rujna 1991.
PU sisačko - moslavačka, Hrvatska Kostajnica, 12. rujna 1991.
PU istarska, Hrvatska Kostajnica, 12. rujna 1991.
PU bjelovarsko - bilogorska, nestao, Pakrac 12. rujna 1991.
PU sisačko - moslavačka, Hrvatska Kostajnica, 12. rujna 1991.
PU sisačko - moslavačka, Nepoznato (Hrvatska Kostajnica), 12. rujna 1991.
PU sisačko - moslavačka, Hrvatska Kostajnica, 12. rujna 1991.
PU zagrebačka, Hrvatska Kostajnica, 12. rujna 1991.
PU zagrebačka, Hrvatska Kostajnica, 12. rujna 1991.
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OBLJETNICA

PU zagrebačka, Hrv. Kostajnica, 12. rujna 1991.
PU zagrebačka, Hrvatska Kostajnica, 12. rujna 1991.
PU zagrebačka, Hrvatska Kostajnica, 12. rujna 1991.
PU zagrebačka, Hrv. Kostajnica, 12 .rujna 1991.
PU zagrebačka, Hrvatska Kostajnica, 12. rujna 1991.
PU zagrebačka, Hrv. Kostajnica, 12. rujna 1991.
PU zagrebačka, Hrvatska Kostajnica, 12. rujna 1991.
PU varaždinska, Gospić, 12. rujna 1993.
PU sisačko - moslavačka, Hrv. Kostajnica, 13. rujna 1991.
PU sisačko - moslavačka, Hrv. Kostajnica, 13. rujna 1991.
PU zagrebačka, Hrvatska kostajnica, 13. rujna 1992.
PU virovitičko - podravska, Čačinci, 14. rujna 1991.
PU zagrebačka, Petrinja, 14. rujna 1991.
PU osječko - baranjska, Josipovac, 14. rujna 1995.
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Mali vjeronaučni leksikon

Jeruzalem
Jeruzalem hebrejski רושליםj Jerušalajm - grad boga Salema, posjed dvostrukog
mira; arapski  القُدسal-Kuds, - Sveti; službeni arapski oblik u Izraelu:  أورشليمUrshalîm ;
grčki Ίερουσαλήμ ili Ίεροσόλυμα; lat. Hierosolyma, Hierusalem, Aelia Capitolina, grad na
području Izraela i Palestine, smješten na vapnenastoj zaravni u Judejskom gorju. Sveti
grad Židova, kršćana i muslimana. Naseljen je od šestog tisućljeća prije Krista. Oko
1000. godine prije Krrista, kralj David osvojio je Jeruzalem koji je do tada bio u posjedu
Kanaanaca i učinio ga svojom prijestolnicom, središtem ujedinjenoga izraelskog
kraljevstva. David je također dao prenijeti u Jeruzalem Kovčeg saveza te je Jeruzalem
postao i središtem vjerskog života izraelskog naroda. Kralj Salomon sagradio je palaču i
Hram u Jeruzalemu. Za vjernike Staroga Zavjeta Jeruzalem je od Boga odabrani grad
osobito zbog jeruzalemskoga Hrama kao znaka posebne Božje prisutnosti u svome
izabranom narodu.
Isus je dolazio u Jeruzalem na godišnje blagdane. U Jeruzalemu je Isus dovršio svoje
djelo: u Jeruzalemu je Isusovom mukom, smrću i uskrsnućem sklopljen Novi Savez
između Boga i ljudi. Nakon Isusova uskrsnuća, snagom njegova Duha, stvara se prva
kršćanska zajednica. U knjizi Otkrivenja (posljednjoj knjizi NZ-a) Jeruzalem je slika
nebeskoga Jeruzalema, tj slika novoga Božjeg svijeta koji će Bog potpuno ostvariti na
kraju vremena. Nebeski će Jeruzalem biti „Grad“ savršene Božje prisutnosti među
svojim narodom.

usp.: http://www.wikipedia.org;
Opći religijski leksikon, LZ Miroslav Krleža, Zagreb, 2002.
Pođimo zajedno, katekizam, KS, Zagreb 1984.
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