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2. KORIZMENA NEDJELJA ( Pačista), 13. ožujak 2022.  

Čemu postiti? 
 
Što danas znamo o postu? O djetama gladovanja smo čuli. Mnogi od nas su predebeli. Oduzimanje je 
trajna tema. Borimo se protiv kilograma kojih je previše. I teško možemo predočiti što to znači trpjeti 
od slabe prehrane. Svi smo vidjeli slike gladne djece. Mnogi su stoga širokogrudni u darivanju da bi 
ublažili glad najsiromašnijih. 
 
Ako nas netko pita koji je religiozni smisao posta, ustvrdit ćemo da je kod onih koji pitaju često zbun-
jenost i neznanje. Pritom je post u svim religijama shvaćen kao važan sastavni dio religiozne prakse. 
Jesmo li mi kršćani zaboravili našu vlastitu tradiciju posta? Kako izgleda kršćanski post? 
Prije katolici nisu jeli meso kroz sve petke. Danas su ostali samo Pepelnica i Veliki petak kao strogi 
dani posta. Na “normalne” petke pozvani smo da osobno doprinesmo “žrtvi posta” prema vlastitom 
izboru. To je dovelo do toga da je petak kao dan posta potpuno iščezao iz svijesti. 
 
Stoga će biti dug put da se ponovno otkrije smisao kršćanskog posta. Tko želi naći put, mora znati za 
cilj. Što je cilj kršćanskoga posta? Ne ograničavanje kalorija niti oduzimanje kilograma. Post treba 
osloboditi tijelo i dušu za susret s Bogom. Susret je cilj. Post je jedan od tri sredstva koja Biblija spo-
minje: molitva, post, dati milostinju, a to znači pomoći siromasima. 
U današnjem Evanđelju divno je pokazan cilj puta: “preobraženje”! Što je tada učinjeno na gori 
Taboru u Galileji to treba i za nas postati zbiljsko. 
 
Ljudi su po pravilu vidjeli u Isusu čovjeka kao što su i oni, sigurno s nekim zračenjem, ali ipak čovjek 
među ostalima. Izuzetak je bio da su trojica apostola smjeli na gori Taboru vidjeti koja je to snaga 
zračenja u Isusu. On je bio kao iznenadno izbijanje svjetla, koje ga je iznutra ispunilo: svjetlo njegova 
božanstva. Lice mu se izmijeni, puno svjetlosti i sve je bilo ispunjeno svjetlom koje je zračilo. Bog se 
pokazao u Isusu. Božji sjaj na Isusovu licu! 
To je u biti smisao kršćanskoga posta: ponovno u nama osloboditi prostor za Boga. Postiti znači od-
reći se, svjesno i ciljano. Kršćanski post znači: svjesno i ciljano odreći se stvari koje opterećuju tijelo 
i dušu i čine nas neslobodnima. 
 
Isus je išao na goru moliti se. Ništa ne čini dušu slobodnijom i svjetlijom kao molitva. Zato je po-
trebno vrijeme tišine kao što ga je Isus tražio na gori i našao. Odricanje od puno jela, od konzumiran-
ja televizije i kompjutora stvara prostor za susret s Bogom. Dijeljenje s onima koji su u nevolji 
oslobađa od privrženosti novcu. Učiti uz Isusa dobru kulturu posta: to daje novo zračenje. 
 
Fra Jozo Župić 

 

 

RASPORED SVETIH MISA:                                                                                                                          
Ponedjeljak:  14. ožujak,  
Utorak:           15. ožujak,  Sprovod +ZORKA BUBNJIĆ u 10.30 AM 
Srijeda:           16. ožujak, Misa u 11 AM,  
Četvrtak:        17. ožujak,  
Petak:            18. ožujak, KRIŽNI PUT i MISA U 6 PM,  
Subota:         19. ožujak, SV. JOSIP, Misa u 6 pm,  
Nedjelja:       20. ožujak, 3. KORZMENA NEDJELJA,  Mise u 9. am i 11. am 
 
 
 

DAROVATELJI:  
 
Za Crkvu:  Mila Brekalo, Jure i Nevenka Barišić, 
Sv. Josip:  Anica Vranica  
Na čast Gospe: N.N.,   
 
 
                                                                 
Zahvaljujem svima Vama koji pomažete i mislite na naš Centar. HVALA! 

Ako smo nekoga izostavili ili napisali krivo ime, molimo Vas da nam javite. 

Iskrena Hvala Svima!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



UMRLI:  

 +ZORKA BUBNJIC. Sprovod u utorak, 15.03. u 10.30 

AM 

Obitelji iskrena sućut i krščanska utjeha. POKOJ 

VJEČNI...... 

 

POBOŽNOST KRIŽNOGA PUTA: Kroz kor izmeno 

vrijeme svakog petka u 6 pm i svake nedjelja u 10.30. am. 

 

SV. JOSIP: U subotu je svetkovina sv. Josipa, zaručnika 

BDM. Misa u 6 PM. 

 

NOVI VRHBOSANSKI NADBISKUP:  

Svečanim misnim slavljem u subotu 12. ožujka u sara-
jevskoj prvostolnici, upriličeno je liturgijsko uvođenje u 
službu mons. Tome Vukšića, novog nadbiskupa i metropo-
lite vrhbosanskog. Nadbiskupu Tomi Vukšić čestitamo i 

želimo svaki Božji blagoslov u vođenju Vrhbosanske 

nadbiskupije. 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  


