„ISKUPLJUJTE VRIJEME! TAKO
VAS
OPOMINJE
APOSTOL.
NEMOJTE BITI NERAZUMNI
KAO ONI, KOJI SE PONAŠAJU
KAO
DA
SU
APSOLUTNI
GOSPODARI VREMENA. BUDI
DAKLE VAZDA SPREMAN I
TAKO ŽIVI, DA TE SMRT NIKAD
NE ZATEČE NEPRIPRAVNA.“ (bl.
Alojzije Stepinac)
1. dan, 6. ožujka 2019.
Nakana:
Da iskoristimo ovih 40 dana za život kako
bismo molili za Božje milosrđe i milost za
sve one koji su uključeni u grijeh pobačaja.
Sveto pismo:
„Trubite u trubu na Sionu! Sveti post
naredite, oglasite zbor svečani, narod
saberite, posvetite zbor. Saberite starce,
sakupite djecu, čak i nejač na prsima. Neka
ženik iziđe iz svadbene sobe a nevjesta iz
odaje. Između trijema i žrtvenika neka tuže
svećenici, sluge Jahvine. Neka mole:
˝Smiluj se, Jahve, svojem narodu!“ (Jl
2,15-17)
Razmatranje:
U vrijeme posta - dok se čovjek odriče
tjelesne hrane - postaje nam jasno kako
čovjek ne živi samo o kruhu (Mt 4,4) - već
ovisi i o Božjoj riječi koja ga uči i
priprema za vječni život. Čovjek - vjernik ne može živjeti bez odnosa s Bogom. Ne
može živjeti kao da Bog ne postoji. Za
puni ljudski život treba Božja riječ kao

duhovno vrelo iz kojeg napajamo snagu za
životno svjedočenje.
Istinski post koji je po volji Gospodina
Boga (usp. Iz 58,6) ne podrazumijeva
samo odricanje od tjelesne hrane i kroćenje
tjelesnih navika nego, ponajprije, milosrđe
i pravdu prema našim bližnjima. Post s
djelima milosrđa, prožet molitvom i
zahvaljivanjem najbolji je podsjetnik kako
Bog uvijek treba biti na prvome mjestu kao
i na pozornost prema drugome, jer
odricanjem od nečega - i to ne samo od
onoga što nam je suvišno - učimo
odvraćati pogled od svoga 'ja', kako bismo
otkrili i prepoznali Boga u licima mnoge
naše braće (papa Benedikt XVI.). Post nas
tako čini otvorenima Bogu i potrebama
bližnjih i time pokazujemo kako se pravo
bogoljublje pokazuje u iskrenom i
djelatnom čovjekoljublju.
Molitva:
Svemogući Bože, darivatelju života,
molimo Tvoje milosrđe za cijeli svijet,
osobito za one koji su uključeni u grijeh
pobačaja. Smiluj se svojemu narodu. Daruj
nam otvoreno srce za prihvaćanje
ljudskoga života i sućutno srce koje ljubi
one koji ne prihvaćaju život. Neka u
Tvome milosrđu nađu oproštenje i utjehu
svi koji su ranjeni grijehom pobačaja te
postanu novi ljudi i glasnici radosti života.
Amen.
vlč. Damir Ocvirk, župnik župe sv.
Josipa, Zagreb

