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„Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik!“
Čitanje Knjige Sirahove: Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći
da budeš vjeran. On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš pruži ruku svoju.
Pred čovjekom je i život i smrt: što on više voli to će mu se dati. Jer velika je
mudrost u Gospodina, on je svemoćan i vidi sve. Oči Gospodnje počivaju na onima
koji ga se boje, Gospodin zna svako djelo čovječje. Nije nikad zapovjedio nikomu
da bude bezbožnik niti dao dopuštenje za grijeh. Riječ Gospodnja (Sir 15, 15-20)

„Izaberi!“
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Suvremeni čovjek živi pod zakonima i uredbama države u kojoj živi. Mi
konkretno imamo zakone koji nas obvezuju i daju nam prava, jedinstvene sa mnogim
zemljama Europe. Unutar tih zakon i uredbi čovjek nema slobodu
mnogo birati, zakone ima poštivati jer inače čini prekršaj ili krivično
djelo. I na religioznom području, ukupno svih religija svijeta, postoje
određene zakonitosti u uredbe. Judeokršćanski svijet poznaje Deset
Božjih zapovjedi kao temeljni zakon i propis života koji treba u životu
slijediti, dok kršćanski zakon ima i svoj aneks: zapovijed ljubavi koja
stoji u temelju Božjega spasenjskog plana čovječanstva. Za Dekalog i
zapovjedi ljubavi, Bog je čovjeku dao priliku da izabere u potpunoj
slobodi hoće li ili neće te zapovjedi opsluživati, čovjek može odabrati.
A Božji je Sin k tome i sam pokazao svojim životom i djelom kako
zapovjedi Božje čovjek može vršiti. Starozavjetni mudrac Sirah opisao je opsluživanje
Božjih zapovjedi. Zanimljivo je kako Sirah postavlja opsluživanje Božjega Zakona na
temelj Božje slobode. On kaže: Ako hoćeš, možeš držati zapovjedi, u tvojoj je moći da
Budeš vjeran. Bog dosljedno pokazuje da je čovjeku dao slobodu izbora, nije ga na ništa
prisilo, jer Bog je mudar, svemoćan i sve vidi. Ipak – govori Sirah da Božje oči počivaju
na onima koji se Boga boje, na onima koji vrše Božje zapovjedi. Bog ipak vidi sve što
čovjek čini. I zaključuje Sirah da Bog nikada nikome nije zapovjedio da bude bezbožnik
i da nikada nije dopustio da čini grijeh.
Danas živimo u liberalnoj civilizaciji u kojoj je – sve više i više – čovjeku sve
dopušteno. Imamo pravo izbora onoga što želimo ili ne želimo, što možemo ili što nam
se ne da. Tako je zapravo odvijek: Bog je uvijek čovjeku davao priliku da izabere put
svoga života ili smrti, put blagostanja i radosti ili put tjeskobe i usamljnosti. To je ona
mudrost Božja o kojoj govori apostol Pavao. Ona je navješćivana, ali skrivena od ovoga
svijeta, otajstvena. Bog svoju mudrost objavljuje onima koji su za to zreli, spremni i
sposobni prihvatiti ju. Što oko ne vidje i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to Bog
pripravi onima koji ga ljube – kaže Pavao, a Bog je to svojim vjernima objavio po Duhu.
Mudrost je to Božje slobode da ljubi i spašava, a čovjekove da prihvati ljubav i spasenje.
(franjevcitor.hr)

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve (7. dio)
SVRHA - Glavna svrha Centra jest ukazivanje na važnost koju socijalno
učenje Crkve ima u Crkvi i u novom društvu u Hrvatskoj, njegovo proučavanje i
njegova primjena u Hrvatskoj. Proučavanjem i primjenom može se ispuniti prazan
prostor koji je, u odnosu na socijalni nauk Crkve, nastao nakon 1945. godine.
Da bi se socijalni nauk Crkve mogao primjenjivati potrebno ga je dobro
poznavati. Mi smo u Hrvatskoj u velikom zaostatku u upoznavanju socijalnih
dokumenata Crkve i to na svim razinama: u obitelji, u školi, na fakultetima, u
medijima, u društvenom, kulturnom i političkom životu.
Papa Ivan XXIII. davne 1961. godine potiče na
proučavanje društvenog nauka Crkve. Osim katoličkih škola, u
kojima se on treba predavati kao obvezatan predmet, Papa traži
da se "društveni nauk uvede u program vjerske pouke u župama
i u društvima laičkog apostolata. Neka se širi svim sredstvima
suvremenog doba, tj. izdanjima, bilo svakodnevnim bilo
povremenim, znanstvenim i pučkim, i, konačno, radijem i televizijom" (Mater et
magistra, br. 223). Socijalni nauk "nije dosta samo izlagati, treba ga i u djelo
provoditi. To vrijedi posebice za crkveni socijalni nauk jer je njegovo svjetlo istina,
njegov cilj pravednost, njegova pokretačka snaga ljubav" (Mater et mag., br. 226).
Svrha je Centra svim zainteresiranima davati mogućnost proučavanja
socijalnog nauka Crkve kako bi pojedinci i skupine u konkretnim prilikama bili kadri
pronalaziti najbolja rješenja. Centar je otvoren za sve Ljude dobre volje, za
pojedince i skupine u hrvatskom društvu koji u veoma bogatom i sadržajima
raznolikom socijalnom nauku Crkve vide mogućnost inspiracije, potrebu novih
saznanja kao i prigodu za premišljanje vlastitih stavova. Na taj način Centar želi
doprinositi zajedničkom dobru svih Hrvata i svih građana Hrvatske na duhovnom,
kulturnom i općenito socijalno-etičkom polju.
DJELOVANJE - Provođenje socijalnog nauka Crkve odvija se u tri stupnja:
vidjeti, prosuditi, djelovati. To znači najprije sagledati pravo stanje stvari. Nakon
toga dolazi vrednovanje, tj. interpretacija stvarnosti u svjetlu načela socijalnog nauka
Crkve (dostojanstvo ljudske osobe, opće dobro, ljudska prava, supsidijarnost,
solidarnost, sudjelovanje, povlaštena briga za siromašne). Kao treće dolazi
djelovanje, tj. odrediti što se može i mora poduzeti u odnosu na prilike mjesta i
vremena (usp. Mater et magistra, br. 236).
U Statutu Centra (čl. 7) opisani su veoma opširno njegovi zadaci. Koliko će
se od planiranog ostvariti, ovisi o raznim čimbenicima, kako 0 onima unutar Centra
tako i o suradnji na koju će nailaziti Centar. Potrebe su u Hrvatskoj velike. Postoji
mogućnost različitih pristupa. Iskustvo zemalja na Zapadu pokazuje da bez
osposobljenih kršćana, vjernika laika nije moguće djelotvorno promicanje
društvenog nauka Crkve. Centar je osnovan sa željom da se u Hrvatskoj pokrenu
različite inicijative u kojima će vjernici laici doći u punom smislu do izražaja. Stoga
se i u djelovanju Centra računa na puno sudjelovanje vjernika laika.

ŠTO SE MOŽE OČEKIVATI OD CENTRA? - Važno je naglasiti da od
Centra ne bi trebalo očekivati gotova rješenja za konkretne probleme i veoma
komplicirane društvene i političke situacije. Crkva ne posjeduje, naglašava Ivan
Pavao II. "modele koje bi mogla ponuditi. Stvarni i istinski djelotvorni modeli mogu
samo izrasti u okviru različitih povijesnih prilika zahvaljujući naporu svih
odgovornih" (Centesimus annus, br. 43). Kao idejnu orijentaciju u tom naporu i
zajedničkom traženju Crkva nudi svoj socijalni nauk.
Osnivanje Centra je "znak vremena" kojim biskupi u Hrvatskoj otvaraju
sasvim novu stranicu u suvremenoj hrvatskoj povijesti. Tu novu stranicu trebali bi
zajednički ispisivati vjernici laici i službeni predstavnici Crkve.
U novijoj povijesti imali smo u Hrvatskoj dva velika susreta vjernika laika.
Prvi je bio 1992. godine u Zagrebu ("Zbor hrvatskih vjernika laika") koji se održao
pod geslom: "Obnoviti lice zemlje", a bio je inspiriran pobudnicom "Christifideles
laici". Drugi veliki susret vjernika laika održan je u Zagrebu 1995. godine s temom
"Crkva, demokracija, opće dobro u Hrvatskoj". Taj susret je najavio potrebu
organiziranog proučavanja i širenja socijalnog učenja Crkve.
Osnivanje Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve (u listopadu
1996. godine) i njegovo službeno otvaranje (5. ožujka 1998. godine) treći je važan
korak u životu suvremene Crkve u Hrvata. Centar je osnovan prije svega zbog
kršćana, vjernika laika. Od Centra se može očekivati poziv na suradnju između
biskupa, svećenika, redovnica, redovnika i vjernika laika. Organiziranje rada
Centra kao i različite aktivnosti kojima će se Centar baviti prigoda su za
zajedničko traženje novih putova i zadovoljavajućih rješenja u crkvenom i
društvenom životu u Hrvatskoj.
Dr. Stjepan Baloban

Misna slavlja i župni oglasi
Ponedj. 13. veljače
Utorak, 14. veljače
Srijeda, 15. veljače
Četvrt, 16. veljače
Petak, 17. veljače
Subota,
18. veljače

DAN
GOSPODNJI
19. veljače - 7. NKG

17.30 + Spasa, Ljubo i Franje Cindrić
17.30 + Zdravko Božičević; Milka, Josip i Ivica Horvat
17.30 Po nakani (al)
17.30 Po nakani (al)
17.30 Po nakani (al)
15.00 VOJNOVAC: Molitva Svete Krunice
17.30 SVETIŠTE: Krštenje: Borna Toljan (sin Davora i Vedrane)
+ Mitra Bubica (8. dan); Ivka Franjković (30. dan); Dragan
Božičević (30. dan); Marica i Jure Juričić; Anamarija Biočić;
Vladimir i Veronika Pađen; Magdalena i Anton Prebeg.
10 SVETIŠTE: Misa za narod
12 CEROVNIK: + Dragutin Kolić; Milan i ob. Kirasić.
16 SKRADNIK: Po nakani (al)
Poslije mise biti će se godišnja skupština DPD Sv. Marko Kr.

1. PREDAVANJE – Hrvatsko književno društvo SV. JERONIM održat će dr.
Stjepan Razum, predsjednik Društva i urednik „DANICE“ u subotu, 18. veljače u 15 h u
oštarskoj Župnoj knjižnici „Biskup Nikola Modruški“. Pozvani su svi ljubitelji knjige…
2. TEČAJ ZA BRAK održava se 17. ožujka u Župi Sv. Križa u Ogulinu u 19 sati.
3. ČEPOVI – skupljena je 37 (tridesetsedma) vreća. Skupljamo dalje…

