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vakodnevno nas zatiču nevesele vijesti i
loše prognoze za budućnost, kako u Hrvatskoj tako i drugdje. Našem je društvu
potreban gospodarski rast, no nadasve je potrebno da ljudi iznova otkriju bogatstvo međuljudskih odnosa i da se okupljaju u kreativnom
stvaranju novih radnih mjesta, a ne da provode vikende frustrirani u prodajnim centrima, sa
sve manje novca u džepu.
Reagirajući na prijedloge da se gospodarstvo pokrene rastom potrošnje, što će osigurati
stalno otvoreni dućani i prodajni centri, ekonomist Luigino Bruni tvrdi da je potrošnja na dug
bolest našega vremena, pa nikako ne može
biti terapija za tu istu bolest. Ako se želimo nadati nečemu boljemu, smatra Bruni, treba se
usmjeriti na proizvodnju, a ne na potrošnju jer
gospodarstvo koje zanemaruje primarni i sekundarni sektor (poljoprivredu i proizvodnju),
te se previše usmjerava na tercijarni (trgovina i
usluge), ne traje dugo.
Zemlje koje danas proživljavaju velike krize u njih su upale najviše zato što su proteklih
desetljeća napustile tradicionalne sektore za
koje su imale znanje, da bi se usmjerile na usluge i trgovinu, koji su vrlo krhki i imaju realno
nisku dodanu vrijednost.
I odnosi u obitelji pucaju ako ih ne podržava ozbiljni radni odnos koji stvara prihode i
smanjuje nesigurnost, što kasnije utječe na sve
društvene odnose.
Sunčani dani i rascvala priroda nose nam miris Uskrsa i volju za uskrsnućem. Neka i svakoga
od nas Uskrs potakne da učinimo korake prema
boljim odnosima na svim razinama.
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Riječ života

"V

i ste već očišćeni
po riječi koju sam vam zborio."

M

islim da je srce učenika zatitralo
kada su čuli ovu odlučnu Isusovu riječ
ohrabrenja.
Kako bi bilo divno kad bi ju Isus mogao uputiti
i nama!
Da bismo je bili barem malo dostojni, pokušajmo ju razumjeti.
Isus je upravo bio izrekao poznatu prispodobu
o trsu i lozi. On je pravi trs, a Otac vinogradar
koji siječe lozu što ne donosi rod, a svaku koja
donosi čisti da donese više roda.
Nakon što je to objasnio, ustvrdio je:

"Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio."
"Vi ste već očišćeni…" O kakvoj je čistoći riječ?
O onoj raspoloživosti duha potrebnoj da bismo stajali pred Bogom, o odsutnosti prepreka
(kao što je primjerice grijeh) koje se opiru dodiru
sa svetim, susretu s božanskim.
Da bismo imali tu čistoću, potrebna je pomoć
odozgor.
Još je u Starom zavjetu čovjek postao svjestan
svoje nesposobnosti da se približi Bogu vlastitim
snagama. Bilo je potrebno da mu Bog pročisti
srce; da mu dadne novo srce.
Psalam predivno kaže: "Čisto srce stvori mi,
Bože"1.

"Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio."
Po Isusovu mišljenju postoji jedno sredstvo koje
nas čisti, a to je njegova Riječ. Apostole je pročistila ona Riječ koju su čuli i uz koju su prionuli.
Naime, Isusova riječ nije poput ljudskih riječi.
U njoj je prisutan Krist, kao što je - na drugi način
- prisutan u euharistiji. Po njoj Krist ulazi u nas. Prihvaćajući je, prakticirajući je, Krist se rađa i raste
u našem srcu.
Pavao VI. je govorio: "Kako Isus postaje prisutan u dušama? Po posredovanju riječi prolazi
božanska misao, prolazi Riječ, Sin Božji koji je

travanj 2012.
(Iv 15,3)

postao čovjekom. Moglo bi se reći da se Gospodin utjelovljuje u nama kada mi prihvatimo da
Riječ dođe živjeti u nas"2.

"Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio."
Isusova riječ uspoređuje se i sa sjemenom bačenim u nutrinu vjernika. Prihvaćena, prodire u
čovjeka i poput sjemena razvija se, raste, donosi
plod, čineći nas sličnima Kristu.
Tako usvojena po Duhu, ona stvarno ima sposobnost i snagu kršćanina držati daleko od zla.
Dokle god dopusti da u njemu djeluje Riječ, on
će biti slobodan od grijeha, stoga čist. Griješit će
samo ako prestane biti poslušan istini.

1

Ps 51,12;

2

Insegnamenti di Paolo VI,

V, Citt� del Vaticano 1967,
p. 936

Chiara
Lubich

"Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio."
Kako živjeti da bismo i mi zaslužili Isusovu
pohvalu?
Provodeći u praksu svaku Riječ Božju, hraneći
se njome iz trenutka u trenutak, čineći naš život
djelom stalne reevangelizacije. Sve to kako bismo
stigli dotle da imamo iste misli i osjećaje kao Isus,
da bismo ga ponovili u svijetu, da bismo društvu
zapletenom u zlo i u grijeh pokazali božansku čistoću, transparentnost koju daruje evanđelje.
Tijekom ovoga mjeseca - ako je to moguće
(ako i drugi dijele naše namjere), nastojmo provesti u praksu osobito onu rečenicu koja izražava
zapovijed uzajamne ljubavi. Evanđelist Ivan koji
donosi Isusovu rečenicu koju sada razmatramo,
smatra da postoji veza između Isusove riječi i
nove zapovijedi.
Po njegovu mišljenju, u uzajamnoj ljubavi se
živi Riječ s učincima pročišćenja, svetosti, nepogrešivosti, plodnosti, blizine s Bogom. Izolirani
pojedinac nesposoban je dugo odolijevati pritiscima svijeta, dok u uzajamnoj ljubavi pronalazi
zdravo okružje, kadro zaštititi njegov autentični
kršćanski život.

3

Napisana
1982.,
objavljena u
Riječi života
br. 5/1982.
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Svijet
zadobiva
boje
da nisam više mogla ni moliti,
pa bi svim srcem samo govorila:
"Isuse, za tebe!"
U 24 sata oporavka sam, uz
bol, imala puno vremena moliti i
zahvaljivati. Osjetila sam na nov
i poseban način Božju prisutnost,
ali s naglaskom na "neka bude
Tvoja volja". Skidanje poveza je
donijelo novu bol, vid je bio na
nuli, a kroz gustu maglu nije prolazilo ni svjetlo lampe. Profesor
se uznemirio, pozvao kolege,
davali su mi injekcije, a svakih
15 minuta kapi. Pred kraj dana
čekala me još jedna operacija.
Prag tolerancije na bol toliko je
popustio da sam reagirala i na
gazu. Opet bolno čekanje ali i
prilika, koja često nedostaje u
mojem životu, da budem sama
pred Bogom. "Ti znaš zašto i ja

Ti vjerujem ", ponavljala sam u
sebi.
Novi dan i novo iznenađenje – ni nakon četvrte operacije
ne vidim te do daljnjega moram
ostati u klinici. Prihvaćam ali i
molim da me puste kući jer mi sin
ima osamnaesti rođendan i maturalni ples, pa želim tu radost
podijeliti s njim. Liječnik koji me
pregledao to je shvatio i upitao
me kada ide autobus. Budući da
je za 15 minuta već polazio, ponudio se da me odveze. Ta mi je
gesta brzo vratila snagu i vjeru
kako sve, ali baš sve, Bog vodi.
Dok je jurio prema kolodvoru,
razgovarali smo kao da se oduvijek znamo, a kad sam mu izlazeći zahvalila, odgovorio mi je:
"Ajmo zajedno reći Bogu hvala".
Vratila sam se nakon 2 dana,
bila bez vida još 10 dana, a
onda je svijet počeo dobivati
boje. Još nije gotovo, čeka me
i drugo oko, ali kroz ovo bolno
iskustvo s Napuštenim Isusom
na križu vidim koliko je važno
živjeti Božju riječ, jer tada sam
nova, imam mir, radost, novu
snagu, obnavlja se zajedništvo i
olakšava dijalog sa svima.
B. A.

purpleherbal.wordpress.com

Prag tolerancije
na bol toliko
je popustio da
sam reagirala
i na gazu. Opet
bolno čekanje
ali i prilika, koja
često nedostaje
u mojem životu,
da budem sama
pred Bogom.

d rođenja sam kratkovidna, a porodima i
životnim križevima vid
se pogoršavao. Prije tri godine
skinula sam veliku dioptriju u
privatnoj klinici, novcem koji su
osigurali prijatelji. Ubrzo je vid
opet počeo slabiti, pojavile su
se mrene i progresivno napredovale. Liječnik me uputio u Zagreb i dobila sam termin pregleda tek za 4 mjeseca. Neki od
prijatelja tražili su način kako bi
to ubrzali, no nije išlo.
Vjerujući Ocu nebeskom kao
najjačoj vezi, preko Interneta
sam pitala za savjete više stručnjaka, među njima i privatnu
kliniku u kojoj sam već bila. Nakon par dana pozvali su me na
besplatni pregled. Ispostavilo
se da je situacija vrlo ozbiljna i
da je žurno potrebna operacija.
Složila sam se, ali kako kad je
cijena meni sasvim nedostižna?
Profesor, vlasnik klinike, ponudimo mi je besplatno ugrađivanje
trajnih leća. Moja je radost bila
neopisiva, jer bi se time riješio
dugotrajan i nimalo lak problem, ali još više zbog spoznanja što je sve moguće kad nas
Bog vodi.
Zahvat koji je ubrzo slijedio
nije bio uspješan. Nakon tjedan
dana morala sam na drugi, i
opet bezuspješno. Trebalo je
iznova organizirati život, ostaviti djecu, putovati u Zagreb i
podvrgnuti de bolnom zahvatu.
Kroz veljaču smo živjeli Riječ života: "Obratite se i vjerujte Evanđelju". Često sam ju čitala i kad
mi je vjera posustajala, poticala
me da opet povjerujem u Njegovu ljubav. Tako sam krenula
ispočetka. Treća je operacija
bila duža i teža. Toliko je boljelo

Djeca
Moja prijateljica živi s tatom,
bakom, djedom i bratom. Obiteljska situacija nije joj laka, ali
se to na njoj ne primijeti. Ona ne
ide u crkvu. Kad sam joj predložila da ide sa mnom, prihvatila
je i bilo joj je lijepo. Dogovorile smo se da skupa idemo na
župni vjeronauk, jer je sve više
zapitkivala o Bogu. Glas u meni
nadahnjuje me u svakom trenutku i svakoj okolnosti što joj reći i
što učiniti.
Nedavno je morala na operaciju. Nastojala sam ju utješiti
dijeleći njezinu bol, dotle da
sam skoro osjetila u sebi što je
ona osjećala. Moje prijateljice
i ja iščekivale smo dobar ishod
operacije i s cijelim razredom
molile da bude što uspješnija.
Svaki smo dan pitale baku za
njezino stanje. Konačno nam
je rekla da ju možemo posjetiti. Otišle smo u bolnicu. Iako je
osjećala bol, naš posjet jako ju
je obradovao.
Sada se uspješno oporavlja, a
ja sam doživjela kako se svijet
oko mene polako mijenja kada
započnem nekoga uvažavati i
ljubiti.

Slušali smo
Božji glas u sebi
Čini ljubavi novih naraštaja
Na solfeggiu imamo slijepog
učenika. Jednog je dana profesorica pitala tko će mu izdiktirati glazbeni primjer. Ja sam se
javila i izdiktirala mu ga.

U autobusu je bila velika gužva.
Jedna je stara bakica stajala u
onoj gužvi. Ja sam se ustala i
ustupila joj mjesto.
Jelena

Magdalena

Katarina

Mame nije bilo doma. Skuhala nam je ručak prije nego je
otišla. Poslije ručka sam sve
pospremila.

Natalija

Prijateljici iz razreda s kojom se
nitko ne želi družiti dala sam da
prati sa mom tekst, jer nije imala
knjige.

Kada je moja sestra kretala na
izlet, tata joj nije mogao dati novaca jer nije baš imao kod sebe.
Ja sam imala novac u kasici. Jedan tren sam bila neodlučna, a
onda sam joj dala sve iz kasice.

Marija

Jelena

Lucija

Kornelija

Arhiv NS (2)

Našoj susjedi, starijoj gospođi,
pobjegao je pas. Kada sam se
vraćala sa ministriranja naišla
sam na njega i vratila joj ga. Susjeda je bila jako zahvalna.

Vraćali smo se autom kući s
jednog susreta. Tata je vozio,
a svi mi smo uskoro zaspali.
Odjednom je auto skrenuo i
snažno smo zagrebli uz branik
autoceste. Jako sam se uplašila.
U tom času u sebi sam čula da
mi Bog govori da će sve biti u
redu. Umirila sam se i nisam se
više bojala.
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Predsjednica

Michele
Zanzucchi

Giancarlo
Faletti
pozdravlja
sudionike
susreta

Novi svijet br. 4/2012.

P

utovanje predsjednice Marije Voce i dopredsjednika
Giancarla Falettija u Gvatemalu prva je etapa na putu po
Latinskoj Americi koji se nastavlja
u Meksiku, Kolumbiji i Argentini.
U Gvatemali je predsjednica
susrela civilne i vjerske ličnosti,
odgovorne za razne crkvene pokrete, veliku skupinu mladih itd.
Karizmu jedinstva u ovu regiju donijela su dva svećenika, jedan u Salvador a jedan u Gvatemalu još 1954. godine. Čim
su se formirale, prve zajednice
su najprije posjetili fokolarini iz
Kolumbije, a potom iz Meksika.
Duh fokolara potom je stigao
u Nikaragvu i Honduras, pa su
nastale skupine usredotočene
na Riječ života. Povijest Pokreta fokolara u Srednjoj Americi
ima značajke izvanredne priče
zbog nepovoljnih životnih uvjeta, teških ekonomskih problema,
ratova i velikih udaljenosti. No, u
toj je priči izražena i zahvalnost
Bogu svih članova zajednice.
Vrhunac posjeta Emmaus i
Giancarla bio je upravo susret
s raznim zajednicama Pokreta
u Srednjoj Americi. Okupilo se
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Protiv
struje, ali
zajedno
Posjet Marije
Voce i Giancarla
Falettija zemljama
Srednje Amerike
više od 600 osoba iz pet zemalja koje sačinjavaju Srednju
Ameriku: Gvatemala, Honduras,
Belize, Salvador i Nikaragva.
Skoro svi su došli automobilima
ili autobusima. Neki su putovali cijeli dan i noć, najčešće uz
materijalne poteškoće, ali i nesigurnost. Tako je ubrzo nakon
prelaska granice automobil s pet
putnika iz Salvadora napala jedna od mnogih naoružanih bandi
koje čine ove ceste nesigurnima.
Slijedile su prijetnje uperenim

oružjem, svi su morali leći na tlo,
nitko se nije smio micati, a onda
su ih olakšali za novčanike, satove, računala i mobitele. Dobro
su i prošli, jer su im dokumente
i auto ostavili. Jedan od muškaraca kojemu su sve oduzeli rekao je: "Dok su mi vezivali ruke
razmišljao sam kako trebam dati
život za te ljude".
Države iz kojih su došli predstavljene su na raznobojnom
štandu u parku Centra Marijapoli u Ciudad de Guatemala. Netko je izložio zanatske proizvode, netko kulinarske specijalitete,
netko svoja kulturna i arheološka
bogatstva, a netko je ustrajao na
ekonomskim i društvenim bogatstvima. Što im je zajedničko? Bogatstvo kultura i tradicija, mlada
populacija, stoljetna kršćanska
vjera, stalno traženje zadovoljavajućeg demokratskog suživota.
Iz ovog posljednjeg može se u
negativnom iščitati nesigurnost,
ekonomska neizvjesnost, korupcija, kriza obitelji, narušen
odnos muškarac-žena, alkoholizam, trgovina drogom.
U šarolikom slavlju punom
boja dolazi do izražaja zajedničarska dimenzija prisutnosti
Pokreta fokolara u regiji i mladenačka odlika zajednice. Nazočnost brojnih mladih i djece
čini odrasle i starije mlađima.
Srednjeameričko slavlje nije bilo
kakvo, to je pravi festival gdje se
izlaže ljepota i kulturna baština:
lijepa zemlja, plodna, bogata,
nastanjena narodima svih vrsta,
koji govore najrazličitije jezike,
živopisna šarena odjeća, kosa,
maske… Festival, dakle, koji
danas postaje ljepota, vedrina
i mir, ovdje gdje prečesto izgleda da nedostaje upravo ljepota

vedrina i mir. Na tom festivalu
svatko nalazi svoje mjesto, svaka država nalazi način da izrazi i daruje vlastito bogatstvo na
štandovima, u pjesama i plesovima, u poeziji i narodnim nošnjama. Sve do finalnog vatrometa.
Nakon slavlja prepunog
boja, Maria Voce i Giancarlo Faletti vode dijalog sa 600
nazočnih, odgovarajući na zahtjevna pitanja. Predsjednica komentira spontano, naglašavajući
veliku različitost među narodima
i u svakom narodu: "Čini mi se
da vaši narodi imaju jedno određenje, a to je pokazati kakvo bi
bilo čovječanstvo kad bi vodilo
računa o bogatstvima svakoga.
Jer svako je iskustvo potrebno
drugima, kako bi se sastavio mozaik neusporedive ljepote."
Maria Voce i Giancarlo Faletti tijekom putovanja odgovorili su na brojna pitanja osoba
koje su susreli. Jedna je žena primjerice pričala o svojim poteškoćama na poslu, gdje se suočava
s neprestanim poticanjem na korupciju, što je jedna od najtežih

rana Srednje Amerike. Upitala
je Mariju Voce mora li po njezinom mišljenju ostaviti taj posao
kako ne bi podlegla pritiscima.
Odgovor je bolan, ali jasan:
"Tih pojava nema samo kod
vas. Nedavno mi je na isti način
govorila jedna mlada Ruskinja…
Ako ostaviš taj posao, tko će
doći iza tebe? Sigurno netko tko
neće imati istu odlučnost da nastupa protiv korupcije kao ti. Bit
će teških trenutaka, obeshrabrenosti, ali ti ne posustaj, jer ako

se ne borimo mi kršćani za pravedniji i pošteniji svijet, tko će se
boriti? A ti budi sigurna u naše
prijateljstvo i u našu blizinu. Bog
od nas traži da se borimo za
pravedniji, ljepši i mirniji svijet."
Drugo se pitanje odnosilo na
multikulturu prisutnu u ovim zemljama i kompatibilnost nekih
tradicija s kršćanstvom. "Gledajući vaše umjetničke i kulturne izraze – odgovara Maria
Voce – vidim da te kulture imaju
snažnu vjersku sastavnicu, s lijepom i bogatom humanošću.
Zato mislim da te tradicije mogu
biti oživljene, mogu biti ispunjene duhom jedinstva, kako bi se
mogle izraziti i davati plodove
i danas." A Giancarlo dodaje:
"Drugi vatikanski sabor uveo je
misao o prisutnosti sjemena Riječi u svim kulturnim i vjerskim
tradicijama svijeta. Misao o jedinstvu pomaže nam vrednovati
sva ta sjemena i stoga voditi dijalog sa svakom kulturom."
Državama Srednje Amerike,
mladim demokracijama s velikim problemima sazrijevanja
i rasta, nada dolazi upravo iz
života motiviranih zajednica.
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U šarolikom
slavlju dolazi
do izražaja
zajedničarska
dimenzija
prisutnosti
Pokreta
fokolara u regiji
i mladenačka
odlika zajednice.
Nazočnost
brojnih mladih
i djece čini
odrasle i starije
mlađima

Novi svijet br. 4/2012.

Aktualno

Obitelj u središtu
Papa Benedikt XVI. odredio da supružnici
Anna Maria i Danilo Zanzucchi pripreme
razmatranja za križni put Velikog petka
u Koloseumu koji će se prenositi preko
Mondovizije

Postaje
križnog puta
Velikog petka u
Koloseumu ove
će godine pratiti
razmatranja na
temu obitelji,
a pripremili su
ih Anna Maria i
Danilo Zanzucchi

U

godini kada će se održati VII. Svjetski susret
obitelji u Milanu od 30.
svibnja do 3. lipnja, razmatranja koja prate tradicionalni križni put Velikog petka (6. travnja
u Koloseumu) odnosit će se na
tematiku obitelji. Ovo je prvi
put da taj zadatak dobiva jedan bračni par, Anna Maria i
Danilo Zanzucchi, bivši savjetnici Papinskog vijeća za obitelj
i vjenčani fokolarini (petero djece, 12 unučadi). Među prvima
od osoba u braku slijedili su put
jedinstva koji je otvorila Chiara
Lubich. Zajedno s Iginom Giordanijem prvi su suradnici i animatori pokreta Nove obitelji,

Novi svijet br. 4/2012.
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tog projekta širokog spektra djelovanja nastalog 1967. godine
iz Chiarine želje da u središte
ove temeljne stanice društva,
danas toliko udarane, vrati zalaganje da se uzajamno ljube,
s osobitom pozornošću prema
razjedinjenim obiteljima, prema razvedenima, udovicama,
napuštenoj djeci, prema svim
graničnim situacijama. Unutar
Novih obitelji oni i danas daju
svoj dragocjeni doprinos jednostavnošću koja im je svojstvena.
Iako su navikli na neprestana
iznenađenja, svojstvena svakom djelu izraslom iz jedne
karizme u Crkvi, poziv vatikanskog državnog tajništva da ove

godine pripreme razmatranja
za postaje križnoga puta, došao je posve nepredviđeno.
Postavili smo im dva pitanja.
Ovo je prvi puta da je jedna obitelj dobila takvo zaduženje. Kako ste primili
poziv?

Anna Maria: "Prva reakcija
bilo je veliko iznenađenje ali i
strah, jer nije lako postaviti se
pred križni put, Isusov put prema križu. No, nastojali smo to
učiniti što je moguće bolje, onoliko koliko smo sposobni, utječući se Bogu i našem osobnom
jedinstvu s njim. Odmah nam je
bilo jasno da to treba biti križni
put viđen okom obitelji. Bila je
to prava meditacija, nešto vrlo
duboko, jer ne može se pisati o
Isusu u tim trenutcima a da ih ne
proživljavamo iznutra.
Pokušali smo tekstovima dati
pečat životnog iskustva, ali i
misli sazrele tijekom mnogih godina u kontaktu s tisućama bračnih parova."
Kako ste radili na izradi
tekstova?

Danilo: "Kao polazište uzeli
smo nekoliko kratkih tekstova
raznih postaja od posljednjih
godina. Komentare smo osmislili u dva glasa, crpeći na našem
osobnom iskustvu, ali i iskustvu
mnogih drugih obitelji iz Pokreta. Osim toga, dragocjena su
nam bila mišljenja i prijedlozi
prijatelja. Koliko li smo samo
varijanti teksta napravili dok
smo došli do konačne!"
focolare.org

Susreti

Arhiv CSC (2)

Chiara i novi naraštaji
Utjecaj karizme jedinstva
na nove naraštaje

O

četvrtoj obljetnici preminuća Chiare Lubich
(14.ožujka 2008.) u
mnogim su zemljama svijeta tijekom mjeseca ožujka priređena
razna događanja u spomen na
njezin život i njezinu karizmu.
Ove godine pogled je bio usmjeren na utjecaj koji je karizma jedinstva imala i ima na nove naraštaje. Tako je bilo u O'Higginsu
u Argentini i u Seulu u Koreji. U
Nairobiju je na njihovom susretu
bilo 700 osoba, među njima i
apostolski nuncij i bivši generalni
tajnik Ekumenskog vijeća crkava
dr. Samuel Kobia.
Na Filipinima se okupilo
2000 mladih u dvorani Sveučilišta svetoga Tome koje je svojedobno Chiari dodijelilo počasni
doktorat iz teologije.

U Genovi (Italija) susret je
bio posvećen životu dvojice
GEN, Carla Grisolia i Alberta
Michelottija, koji su preminuli
1980. godine i proglašeni Božjim službenicima.
U nekim zemljama događaji
su imali ekumensko ili međuvjersko obilježje, a u nekim gradovima je produbljen utjecaj karizme na područje ekonomije i
medija. Posvuda u svijetu bilo
je vjerskih manifestacija, najviše
svetih misa.
U Centru Marijapoli u Castel
Gandolfu 11. ožujka održao se
susret pod naslovom "Chiara i
novi naraštaji". Nije bilo osjećaja komemoracije. Chiara je
prisutna, živa je u osobama
koje su je upoznale i slijedile.
U programu su se izmjenjivali

umjetnički izrazi, svjedočanstva
i ulomci iz Chiairinih govora. Riječ su uzeli i mladi iz vrućih dijelova svijeta, kao što je Egipat
- u ime naroda Bliskog Istoka i
Japana - jer se 11. ožujka navršilo godinu dana od strašnog
tsunamija koji je donio smrt i
razaranje.
Chiarin naraštaj su muževi i
žene koji su i tamo gdje vlada
rat i razaranje zauzeti da budu
nositelji promjene, nositelji vrednota bratstva i slobode. Mladi
su pokazali da su dorasli povjerenju koje je Chiara polagala u
njih.
U Castel Gandolfu riječ su
uzeli mladi od jučer i od danas koji su prihvatili Chiarin
Ideal, primjenjujući ga na životne odabire i na svoja područja djelovanja: od politike
do ekonomije i društvenoga
zalaganja.
Dragocjena baština karizme
jedinstva obogaćuje se dolaskom novih naraštaja.

Sa susreta
u Centru
Marijapoli u
Castel Gandolfu
pod naslovom
"Chiara
i novi naraštaji"

focolare.org
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Susreti

Rasvijetlimo svijet evanđeljem
O obljetnici preminuća Chiare Lubich
održani otvoreni susreti u Đakovu, Splitu i Zagrebu

B

aš kao i na počecima Pokreta fokolara,
evanđelje je zakon života njegovih članova.
I danas otkrivamo da su riječi evanđelja revolucionarne; jedine sposobne radikalno promijeniti život ljudi našega vremena. Na susretima je
kroz razmatranja, pjesme i nadasve svjedočanstva predstavljen život osoba različitih naraštaja,
a dodirnute su i tematike ekonomije zajedništva,
sporta i izdavačke djelatnosti.

Arhiv NS (3)

Željka
Marić

Dolazak
sudionika na
susret u Đakovo

Novi svijet br. 4/2012.

Đakovo

U Metodovoj dvorani Svećeničkog doma susretu je nazočilo oko 160 osoba, pristiglih iz raznih
krajeva Slavonije: od Županje, preko Bošnjaka,
Štitara, Osijeka, Vukovara, do Kopanice, Vrpolja, Starog Topolja, Broda i najdaljega Našičkog
Markovca. Posebna radost bila je nazočnost
gostiju iz Križevaca, iz centra Faro, te iz Zagreba, koji su došli darovati iskustva življene Riječi.
Tema susreta je, naime, bila "Rasvijetlimo svijet
evanđeljem".
Članovi mlade generacije uveli su nazočne u
program nizom slika i prizora s početka života
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Pokreta u Hrvatskoj, potvrđujući da je vatra evanđelja zahvatila i nove generacije mladih koji je
pronose dalje.
U skladu s aktualnim trenutkom Crkve, ova je
godina i u Djelu Marijinu posvećena intenzivnijem življenju evanđelja, evangelizaciji. Nakon
video zapisa kojim Chiara generaciji mladih sedamdesetih godina prošloga stoljeća predstavlja
snagu Riječi Božje koju treba ljubiti, upoznati i
živjeti, obitelj Godec iz Zagreba i Sajfert iz Našičkog Markovca iznijele su svoja svjedočanstva
što je življena Riječ učinila u njihovim životima,
stavivši naglasak na izgradnju i njegovanje odnosa temeljenih na istinitosti evanđeoskih riječi.
U drugom dijelu programa bile su zastupljene
konkretne aktivnosti koje se žive u zajednicama
Pokreta, poput projekta ekonomije zajedništva,
izdavačke djelatnosti s posebnim naglaskom na
ulozi časopisa Novi svijet, osebujnosti sporta kao
rasadnika mogućnosti za uspostavljanje dobrih
navika i odnosa.
Od prošle godine u pripremi je susret mladih
na svjetskoj razini, poznat pod nazivom Genfest,
koji će se održati u Budimpešti od 31. kolovoza
do 2. rujna 2012. Mladi za ujedinjeni svijet, koji su dio Djela Marijina, ovu inicijativu provode pod geslom "Izgradimo mostove". Skup je
zamišljen kao izraz mladenačkih
težnji da na sebi svojstven način
pokažu da je suradnja među ljudima svih boja, nacija i rasa moguća
i jedina opcija opstanka ljudske
obitelji.
Program je bio popraćen zvucima violine akademske violinistice
iz Osijeka, Piroške Hegy.
Osobitu radost i čast na ovom
susretu doživjeli smo dolaskom i
pozdravom biskupa Đure Hranića.
Poznat po svom toplom pristupu

svakoj osobi, pozdravio nas je naglasivši da smo
dragocjeni kao pravi crkveni pokret. Izrazio je
zahvalnost za njegovanje zajedništva i tihu prisutnost u životu naših župa. Osim toga, naglasio je
važnost naših nastojanja u izgradnji zajedništva,
koje često zahtijeva "hod protiv struje", zalaganje
na ekumenskom području, kao i u međureligijskom
dijalogu, i ohrabrio nas da se nikada ne umorimo.
Susret se nastavio srdačnim druženjem, a završio zajedničkim misnim slavljem u đakovačkoj
katedrali.

Split

Susret u dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu 18. ožujka okupio je 330 sudionika iz Zadra,
Šibenika, Knina, Trogira, Kaštela, Makarske i Splita. Program usredotočen na Riječ Božju popratila
su snažna svjedočanstva obitelji, mladih i djece,
dotaknuvši tematiku boli kao i potrebu zauzimanja u svijetu sporta. Na pozornici su cijelo vrijeme
dominirali mladi koji su osobito lepršavo i živo
predstavili pripreme na Genfest u Budimpešti.
Nakon programa u dvorani, koji su svojim pjevanjem pratili VIS Sperantes i sastav Unica harmonia, nadbiskup mons. Marin Barišić predvodio
je svetu misu. U homiliji je istaknuo potrebu da
nosimo svjetlo evanđelja u svijet, poput mnogih
ljudi koji su živjeli običnim životom kao i svi ostali,
a onda je u tu tamu došlo svjetlo nekoga tko je
malo dublje ušao u srce evanđelja i oni su se malo
po malo mijenjali. Zaželio je da Chiarin zagovor

i zagovor svih tih svjedoka, pripadnika Pokreta fokolara s različitih strana, koji imaju izvor u Isusu
Kristu, uz našu otvorenost, iskrenost i ustrajnost,
učine da budemo i mi iskre u svojoj stvarnosti. Jer
mi smo Božje djelo za dobra djela.

Zagreb

U nedjelju 11. ožujka u dvorani župne crkve u
Sigetu u Zagrebu okupilo se oko 300 sudionika
iz Istre i sjeverozapadne Hrvatske. Upravo toga
dana obilježavala se i deseta obljetnica preminuća kardinala Franje Kuharića koji je od samih početaka podržavao i hrabrio članove Pokreta. Sa
zahvalnošću smo se podsjetili na godinu 1999.
kada je blagopokojni kardinal primio Chiaru na
susretu crkvenih pokreta i zajednica u zagrebačkoj prvostolnici.
U dva sata raznolikog i dinamičnog programa
nazočni su osjetili čar življenog evanđelja koji
preobražava život pojedinaca i zajednice. Zbor
mladih iz Kneginca obogatio je program svojim
pjesmama, a posebnu svježinu dali su mladi predstavljanjem radova u tijeku u pripremi na Genfest.
U radosnom ozračju razmjenjivali su se
dojmovi:
- Polet mladih zapalio je i u mojem srcu vjeru i
više odlučnosti u služenju Bogu.
- Osjećam novu snagu…
- Treba živjeti i nositi ovo jedinstvo u svijet.
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Nadbiskup mons.
Marin Barišić
pozdravlja
nazočne nakon
svete mise u
Splitu

Mladi
predstavljaju
Genfest u
Zagrebu

Novi svijet br. 4/2012.

Duhovnost jedinstva
Chiara
Lubich

Riječi
za sva
vremena

P

o posebnoj milosti, vezanoj
uz karizmu koju nam je Bog
dao, Božje riječi doživljavali
smo posve novima, kao da ih
prije nismo poznavali. Za razliku od riječi koje su napisali ljudi,
ove su nam se riječi objavile kao
jedinstvene, neizmjerno bogate;
vječne riječi, koje vrijede za sva
vremena, pa stoga i za naše;
sveopće riječi za ljude svih rasa
i svih geografskih širina. Isus
nam se doista objavljivao kao
svjetlo za svakog čovjeka.
Iako izgovorene u prošlosti,
Njegove riječi nisu obično sjećanje. Upućuje ih svima nama i svakome čovjeku svakoga vremena.

Donosimo
nekoliko misli
Chiare Lubich
na temu Božje
riječi, napisanih
u različitim
razdobljima

***
azumjeli smo da je svijetu potrebna terapija evanđeljem,
jer mu samo Radosna vijest može
vratiti život koji mu nedostaje. Eto
zašto mi živimo Riječ života. Utjelovljujemo je u sebi sve dok ne
postanemo ta živa riječ.
Bila bi dovoljna samo jedna
riječ da se posvetimo, da budemo drugi Isus.
Tijekom vremena živimo mnoge riječi Svetoga pisma, tako
da one ostaju neprolazna baština naše duše.
Živjeti je u sadašnjem trenutku
našega života naš je zadatak.
Svi je možemo živjeti, bez obzira na zvanje, na dob, spol, u
bilo kojim okolnostima, jer Isus
je svjetlo za svakog čovjeka koji
dolazi na ovaj svijet.
Ovom jednostavnom metodom evangeliziramo svoju dušu
a s njom i svijet...
Pokušajte ju živjeti i u njoj ćete
naći savršenstvo. Kao što Vam je
svaki dan dovoljna sveta hostija
koju dobijete i ne želite drugu,

Novi svijet br. 4/2012.
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Szeder László

R

tako se nasitite ovom riječju. U
njoj ćete, poput svetog Franje,
naći "skrivenu manu bezbrojnih
okusa"! Samo živeći istinu, ljubimo! Inače je ljubav prazna sentimentalnost. A prava je ljubav
Isus Krist, Istina, Evanđelje!
Budimo živo Evanđelje, Riječ
života, drugi Isus! Tako ćemo
ga doista ljubiti i nasljedovat

ćemo presvetu Mariju, Majku
Svjetla, Majku Sina Božjega živu Riječ.
Mi nemamo druge knjige
osim Evanđelja, nemamo druge
znanosti ni druge umjetnosti.
Tamo je Život!
Tko ga nađe, ne umire.
***

R

iječ Božja je ono što nas je
povezivalo od prvih vremena, kad smo svi bili blizu. Ona
nas veže i sada, iako nas dijele
oceani. To je svjetlo neprimjetno
osjetilima i nepoznato svijetu, ali
Bogu drago više od bilo čega
drugoga. Svatko od nas može
biti drugi Isus: živa riječ Božja.
Pisala sam 1948. godine
"Budimo ujedinjeni u imenu
Gospodnjem, živeći riječ života
koja nas stapa u jedno.
(…) Pomislila sam na cijepljenje voćaka, gdje dvije grane
oljuštene od kore, spajanjem
dva živa dijela, postaju jedno.
Kada se dvije duše mogu stopiti u jedno? Kad postanu žive,
oljuštene od ljudskoga, i po življenoj-utjelovljenoj riječi života,
postanu žive riječi. Dvije žive
riječi mogu se stopiti u jedno.
Ako jedna nije živa, druga se
ne može sjediniti. S vremenom
sve više vidim ljepotu riječi života! To je tableta koja u sebi
sadrži sve što je Isus donio na
zemlju: evanđeosku poruku."
***

N

akon pet-šest godina življenja različitih riječi iz Evanđelja, postalo nam je jasno da
su nalik jedna na drugu. Bilo
je nečega zajedničkog među
njima, rekla bih da je jedna
vrijedila koliko i druga, jer su

Konstantin Mitroshen…

učinci koje je proizvodila jedna
riječ u duši koja ju je živjela bili
jednaki učincima koje su proizvodile druge. Primjerice, ako
je trebalo živjeti Riječ: "Tko vas
sluša, mene sluša" , nismo čekali
da susretnemo nekog biskupa
ili poglavara pa da je onda
provedemo u praksu, nego je
čitav naš život, svaka sekunda
našeg postojanja bila poslušnost onome sto su nas svećenici
učili na vjeronauku i onome što
smo izravno naučili od Boga a
potom podložili Crkvi. Živjeti tu
riječ bilo je isto kao živjeti sve
druge, one koje kažu da činimo
volju Božju, ili da ljubimo Boga,
ili da ljubimo bližnjega. Tako se
sve pojednostavljivalo.

razmatramo i otkrivamo njezino pravo značenje.

***

K

ad bi po nekoj apsurdnoj
pretpostavci bila uništena
sva Evanđelja svijeta, mi bismo željeli živjeti tako da ljudi,
promatrajući naše ponašanje,
mogu na neki način opet napisati Evanđelje.
***

Ž

elite li biti pravi revolucionari i što više doprinijeti zacrtanom cilju: rušenju kraljevstva zla
i obnavljanju kraljevstva ljubavi
u svijetu?
Želite li natopiti svoj razum i
čitavo biće filozofijom koja ne
prolazi, kako biste imali svjetlo
u borbi, temu u raspravama,
uvjerljive riječi koje utječu na
mnoštva?
Držite se Božje riječi. To je
Riječ koja dolazi Odozgor i
ima snagu Odozgor: ona je
Duh i Život. Svaka riječ Božja je prisutnost Boga. Treba
ju ljubiti i poznavati. Zato ju

***

B

ožju Riječ treba živjeti neprestano, trenutak za trenutkom.
“Naš razum – kaže sveti Augustin – neka uvijek ostane s Njim...
neka se nikada ne odvoji od njegove riječi”. U svom duhovnom
životu ne smijemo ostaviti prostora nečemu drugomu osim Božjoj
riječi. To znači da se trebamo
neprestano pričešćivati Riječju.
Riječ Božja je jedinstvena,
sveopća, prikladna za svakoga,
proizvodi ono što kaže, ako naiđe na dobar teren. To se zamjećuje iz svjetla što ga zrače lica
osoba koje te dočekuju, vidi se
iz njihovih pokreta i iz spremnosti na služenje.
***

I

ako smo međusobno udaljene,
jedno Svjetlo nas veže, nezamjetljivo osjetilima i nepoznato
svijetu, ali drago Bogu i Jedinstvu više no bilo što drugo: Riječ
Života.

Možemo biti jedno ako je
svatko od nas drugi Isus: druga
živa Riječ Božja.
***

K

ada se dvije duše mogu stopiti u jedno? Kada postanu
žive, očišćene od ljudskog, od
vlastite osobnosti, i po življenoj
utjelovljenoj Riječi postanu žive
Riječi. Ako jedna nije živa, druga se ne može sjediniti.

Sant' Angelo in
Formis, Bazilika
svetog Mihaela
arhanđela:
Riječ Božja

***

O

tkrile smo ih revolucionarnima, dotad nepoznate
životnosti, jedine sposobne radikalno promijeniti život: i nas,
kršćana našega vremena.
***

N

ad šutnjom mojega bića
govorit će Drugi i nad gašenjem mene zapalit će se svjetlo. I
svijetlit će daleko. I drugi će ljudi
dolaziti kući mojoj da sa mnom
traže Gospodina. U našem zajedničkom traženju punom ljubavi, povećat će se vatra, povisiti
ton božanske melodije.
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Dijalog

Dijalog
života u Indiji

Arhiv NS

Nakon mnogo godina jedna
jezgra kršćana i hindusa doista
postaje poput velike obitelji

Sunčica
Dolušić

Fokolarine
Tes Seychell i
Lina Bankien
iz Mumbaija

Novi svijet br. 4/2012.

S

vaki početak je težak. No istinska nada, vjera i ljubav recepti su za uspjeh koji nikada
neće zakazati ako postoje strpljenje i upornost. Srdačne fokolarine Tes Seychell i Lina Bankien s kojima smo se susreli na čašici razgovora u
Mumbaiju otkrile su nam da s radošću promatraju
kako njihov rad polučuje rezultate.
Fokolari, koji u Indiji imaju centre u Mumbaiju,
Delhiju, Bangaloreu i na Goi, osobito se diče organizacijom značajnih događaja poput 4. kršćansko-hindskog simpozija u prosincu prošle godine u
Lonavli nedaleko Mumbaija. Njegova osobitost je
bilo čitanje i tumačenje vjerskih spisa obaju religija na životan i praktičan način. Taj simpozij obogatio je obje strane i njime je započeo pravi dijalog života. Kako su nam rekle naše sugovornice,
njihov san je ostvaren prije dvije godine kada je u
Coimbatoreu organiziran Superkongres na kojem
se okupilo oko 1500 mladih iz 25 zemalja svijeta.
Od 80-ih godina prošloga stoljeća, kada je
Chiara Lubich zasadila sjeme Pokreta fokolara, u
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Indiji do danas nije sve teklo glatko. Trebalo je
mnogo truda da se u zemlji gdje živi tek dva posto kršćana okolini dokaže da je riječ o pokretu
koji radi za opću dobrobit.
Počelo se diskretnim pomaganjem djeci po
kršćanskim školama, kao i obiteljima slabijeg
imovinskoga stanja. "U svome radu susretali smo
se s pothranjenom djecom kojoj su nedostajala
osnovna sredstva za život. Prvo smo im nastojali pribaviti hranu, a potom smo pokrenuli akcije
za nabavku materijala kod većih trgovina koje su
nam ustupale svoje viškove", prisjetila se Tes. Nadalje je trebalo pomoći djeci u učenju, a kasnije i
pri zapošljavanju. Jednako tako trebalo je obiteljima osigurati kvalitetniju i redovitu liječničku skrb.
"Nerijetko se događa da pojedinci kojima smo
pomogli i sami osjete potrebu pomagati, te se priključuju našim humanitarnim akcijama", rekla je
Tes. Ona smatra da uvijek treba imati na umu da
se sve vraća. Mnogima nije uvijek lako davati ljubav bez interesa. No Tes je uvjerena da treba voljeti drugu osobu i ne čekati da ti ona uzvrati. Jer
kad-tad to će se dogoditi. To je čista matematika.
Lina se pak rado sjeća Chiarine misli da nije
dovoljno samo lijepo govoriti. Drugima treba pokazati svojim djelima, kako bi se mogli uvjeriti u
istinitost dobrih namjera. "Sve što čovjek ima treba
dijeliti s drugima. Ako imam dvije stvari jednu ću
nekome dati. Ako nekome u zajednici nešto nedostaje, mi bez razmišljanja pomažemo i drago mi je
da to prepoznaje sve više ljudi", istaknula je Lina.
Obje su se složile kako je prekrasan osjećaj
promatrati procvat kršćansko-hindskog dijaloga.
Napokon se mnogi počinju osjećati dijelom velike
obitelji. No da bi se to postiglo trebalo je organizirati mnogo predavanja, simpozija, humanitarnih
akcija i radionica. Mnoge je isprva trebalo uvjeravati da se odazovu na njih. No sada se mnogi
stručnjaci poput profesora i liječnika sami javljaju
za sudjelovanje i nude svoju pomoć. Doznali smo
da su i brojne humanitarne akcije koje su Fokolari
započeli nakon nekog vremena prerasle u prave
društvene akcije u kojima sudjeluju razne udruge,
volonteri i pojedinci dobre volje. Aktivnosti Fokolara koji djeluju u Indiji zainteresirani mogu pratiti
u časopisu "Living city". Na njegovim stranicama
nikad ne nedostaje optimističnog ozračja i nade
u bolji svijet.

Kako živim Zlatno pravilo
Svakodnevne geste solidarnosti indijske liječnice u borbi s
monsunima, zimom, depresijom i siromaštvom

Z

Pakistanu i doći u Indiju. S vremenom sam shvatila
da ne možemo živjeti nakupljajući u svome srcu
mržnju doživljenu u prošlosti. Zato sam gospođi
objasnila da je od sjemena mržnje u njezinu srcu
izraslo cijelo drvo, koje je uzročnik svih njenih
problema. Ako doista želi ozdraviti, mora oprostiti i u svom srcu umjesto mržnje posijati sjeme
ljubavi. Vjerovala sam da me shvatila i prepisala
sam joj lijek.
Kada me ponovo posjetila, svi njeni problemi
bili su i dalje prisutni. Shvatila sam da nije ništa
napravila. Zato sam odlučila učiniti njezin dio.
Telefonirala sam njezinoj kćeri i organizirala istu
večer objed s njom, njezinom kćeri i njenim suprugom. Nakon dva mjeseca njihov odnos se popravio, pa se popravilo i zdravstveno stanje moje
pacijentice. Osjetila sam veliku radost kada su svi
zajedno došli u moju kliniku. Bilo je to kao da vidim živi djelić mozaika sveopćeg bratstva.

(Prevela Sunčica Dolušić; ispričano
na 4. kršćansko-hindskom simpoziju u Lonavli, u prosincu 2011.)

Nakon
monsunskih
kiša koje su
trajale od
lipnja do rujna
prošle godine,
u istočnoj
indijskoj državu
Orissu poplave
su pogodile pet
milijuna ljudi i
potopile tisuće
sela

www.focolare.org

The Associated Press / Rajanish Kakade

ovem se Vijaya Bhatia, Indijka sam hinduističke vjere i u duhu prianjam uz Pokret fokolara od 1988. godine. Kontakt s Chiarom
Lubich mi je pomogao da bolje razumijem svoju
religiju. Postala sam darežljivija u dijeljenju misli,
materijalnih dobara, kao i svega onoga što imam.
Iznenadila sam se primijetivši da, kada bih nešto
dala, to bi mi se vratilo stostruko. Doživjela sam to
mnogo puta. Jednom sam, tako, jednoj ženi dala
dvije nove haljine, a već drugi dan dobila sam tri
haljine od rodbine.
Moja je kuća 2005. godine potopljena uslijed
velikih kiša. Nisam znala što napraviti. Nisam imala dovoljno novca za kupnju nove kuće. Nesreća
je zadesila i kuću moje rođakinje. Mislila sam, ako
već ne mogu ništa učiniti za sebe, barem mogu
pomoći njoj. Telefonirala sam nekolicini rođaka i
uspjeli smo prikupiti 50 tisuća rupija. Rođakinja
nije mogla vjerovati svojim očima. Jednako sam se
osjećala i ja kada sam iz nepoznata izvora dobila
novac potreban za popravak moje kuće.
Jedne noći, tijekom zime, bila sam u toplom krevetu kada mi je sinulo da mnogi radnici nadničari
po toj hladnoći spavaju na ulici. Nisam više mogla usnuti. Pomislila sam na Zlatno pravilo: "Čini
drugima ono što želiš da drugi tebi čine". Narednog dana otišla sam kupiti pokrivače za te osobe.
Kupila sam one mekane, bolje kvalitete. Kasnije
sam primijetila da je bilo i dosta djece. Otišla sam
u dućan gdje su se opskrbljivali i upitala vlasnika
jesu li ti ljudi kupovali mlijeko. Rekao mi je da su ga
kupovali samo za najmlađu djecu, no ne i za one
starije. Dala sam novac vlasniku rekavši mu da
svoj djeci podijeli mlijeko. To činim već tri godine.
Jednoga dana došla mi je pacijentica, Indijka
koja je patila od depresije, visokog tlaka i nesanice. Slušajući njenu priču shvatila sam da su problemi počeli onoga dana kada se njena kći udala
za muslimana. Nikada to nije prihvatila. Mogla
sam razumjeti patnju te žene. Kada sam bila djevojčica, izgubili smo sve zbog podjela između
Indije i Pakistana. Morali smo ostaviti svoj dom u
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Mladi

Božja ljubav
koju nalazimo
u Evanđelju
podržava, hrani
i obnavlja svaku
drugu ljubav

Novi svijet br. 4/2012.
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a susretu mladih koji
se pripremaju za brak
od 15.-18. ožujka ove
godine bilo je 280 sudionika iz
različitih zemalja Europe, među
njima i tri para iz Hrvatske. Kroz
izlaganja stručnjaka, međusobni dijalog i svjedočanstva bračnih parova u četiri dana mogli
smo produbiti naše znanje o
pravoj ljubavi te koliko je važno
poštovati i izgrađivati sebe kako
bismo bili sposobni darivati se u
nesebičnoj ljubavi drugome.
"Ljubav je samo jedna" bio je
naslov ovoga susreta. To je Božja ljubav koju nalazimo u Evanđelju. Ona podržava, hrani i
obnavlja svaku drugu ljubav.
U životu dvoje mladih nakon
početne zaljubljenosti i oduševljenja dođu na vidjelo međusobne
razlike. To može predstavljati veliki problem, jer je u društvu raširen
mit o srodnoj duši i shvaćanje da
ljudi trebaju biti zajedno dok se
vole, a nakon toga se razići.
No, baš u tom teškom trenutku počinje nešto novo, počinje
ljubav i par može početi gledati stvarnosti u oči. Ovdje treba
biti oprezan jer se neke razlike
mogu prihvatiti, a druge ne. Primjerice, ako se par svađa svaki
dan, tada treba razmisliti može
li se tako dalje.
Trebamo se pitati: što sam
ja zaista spremna/spreman
konkretno napraviti za voljenu
osobu? Na to pitanje treba neprestano odgovarati jer ljubav
je kao krhka biljčica koju treba
pažljivo uzgajati.
Brak predstavlja puno zajedništvo u različitosti. Može nas
smetati kako naš partner sprema doručak, no to je potrebno
prihvatiti.
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Ljubav
je samo jedna
Bilješke sa susreta zaručnika
u Castel Gandofu
Za brak je vrlo važna sposobnost samostalnosti tj. da smo
cjelovita osoba, koja je kompletna u sebi. Ako to nismo, ovisimo
o drugome, a u našem životu ne
možemo stalno ovisiti o partneru. S drugom osobom možemo
sretno živjeti samo ako smo
samostalni.
Čovjek ne može živjeti sam,
on ima potrebu biti u odnosu.
Trebamo se približiti drugome
ne zato što očekujemo, nego
zato što želimo dati. Ako u odnosu nema besplatne ljubavi, ne
može doći do uzajamne ljubavi.
Za brak je vrlo bitno samopoštovanje. Koliko više vjerujemo
u naše sposobnosti, toliko se
više možemo darovati. Trebamo voljeti sebe i imati samopoštovanja prema sebi.

Arhiv CN

Klaudija
Križanec

Nije nužno da zaručnici uvijek rade sve zajedno. Međutim,
može se pojaviti sumnja da nećemo posvetiti dovoljno vremena drugoj osobi, može doći do
ljubomore, pa je zato uvijek lijepo dogovarati se.
Neki parovi se raziđu. Razvod je nesposobnost da ljubimo drugu osobu.
Možemo i drugome pomoći da raste u samopoštovanju.
Kako? Tako da ćemo mu dati
kompliment ako vidimo da se
dobro ponašao u nekoj situaciji. Kada to napravimo prema drugom, tada raste i naše
samopoštovanje.
Svatko od nas ima emocionalni spremnik. Potrebno je neprestano ulagati u to da punimo
emocionalni spremnik drugoga,

Arhiv NS

da napravimo čine ljubavi i pokažemo partneru da ga volimo
jer će tada i njemu biti lakše
voljeti mene. Ako se spremnik
ne puni, upalit će se crvena lampica (kao u autu). Emocionalni
spremnik se može napuniti samo
djelima. Nije dovoljna želja, potrebna su konkretna djela. Ono
što je značajno za mene i za moj
emocionalni spremnik možda za
drugoga nije značajno. Zato treba naučiti jezik drugoga, treba
razgovarati što puni, a što prazni
emocionalni spremnik svakoga.
Dar ispunja spremnik drugoga.
Veliki rizik u odnosu između
mladića i djevojke je da pokažemo samo lijepi dio nas jer se plašimo da će mi reći da me ne voli
ako se pokažem u lošem svjetlu.
Ako imamo povjerenja, otvorit
ćemo se. Ako se ne razotkrijem,
drugi me neće razumjeti. Bitno je
dati se vidjeti.
Kada između partnera nešto
ne funkcionira, obično ukazujemo na grešku drugoga, a to ne
izgrađuje vezu. Kad bih rekla:
"Ako dođeš na vrijeme, to je za
mene velika vrijednost" željeni
učinak bio bi puno veći nego da
kažem kako mi je svejedno što
kasniš. Tada jaz između partnera raste.
Osuđivanje oduzima slobodu,
ne dopušta partneru da se mijenja, stavlja ga u kavez. Mi se
mijenjamo kada osjećamo da je
druga osoba spremna umrijeti za
nas, kada nas prihvaća onakve
kakvi jesmo.
Optimizam – potrebno je vjerovati da ćemo uspjeti, da ćemo
ostvariti snove.
Oprost – nije osjećaj, oprost
je volja. Rane i osjećaj boli ostaju, ali ne smijemo dopustiti da

ono što se dogodilo razdvaja
nas dvoje. Potrebno je donijeti
odluku da kad jednom oprostimo
više se na to nećemo vraćati niti
to spominjati.
Ljudska naravna ljubav nije
dovoljna. Potrebna je nadnaravna ljubav koju crpimo iz evanđelja. Evanđelje ne treba samo
čitati, nego živjeti. Treba ljubiti
prvi, vidjeti Isusa u drugome, poistovjetiti se s drugim, ljubiti sve.
Kako bismo to ostvarili, potrebno
je prije nego uđemo u kuću ostaviti sve brige, jer je naša jedina
zadaća ljubiti prvi. Trebamo se
pitati što mogu učiniti da drugi
bude sretan.
Spolnost je poseban jezik
preko kojega supružnici izražavaju svoju ljubav. To je najdublji
izražaj intimnosti. Spolni odnos
izražava da prihvaćamo partnera potpuno i zauvijek. Psihoterapeuti kažu da kada se poboljša
opća komunikacija među parom, tada se poboljšava i spolni
odnos.

Poseban trenutak za supružnike je rođenje prvog djeteta.
Muškarcu je potrebno vremena
da uđe u to novo iskustvo i može
se dogoditi da se osjeća pomalo
odbačeno. Oboje trebaju imati
puno strpljenja.
Ljubav je zahtjevna. Valja
živjeti ljubav jedan prema drugome svakoga dana kao da je
zadnji. Postoji ideal veći od bilo
kojeg drugog: ljubiti, ljubiti Boga.
Trebaš ga vidjeti u srcu svog zaručnika, trebaš ga ljubiti više od
svega, jer Bog živi u njegovom
srcu.
Puno parova na susretu dalo
nam je podršku i uvjerilo nas da
na ovom putu nismo sami. Osmjesi na licima mladih bili su istinska
potvrda da smo na pravom putu.
Sada nam ostaje živjeti ovo jedinstvo koje smo tamo započeli.
Ostaje zahvalnost za ovaj susret,
osobito onim bračnim parovima
koji su bili svjedoci kako ljubav
među supružnicima može blistati
i nakon mnogo godina braka.
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Sudionici iz
Hrvatske s
don Bojanom
Ravbarom
u Loppianu

Novi svijet br. 4/2012.

Arhiv CN

Osobno viđenje

Zdenko
Horvat

Često je dovoljno
nekoliko osoba
koje dosljedno
i vjerodostojno
žive svoja
uvjerenja, što
stvara ozračje u
kojem određene
skupine ljudi
započinju
slijediti takav
način života

Novi svijet br. 4/2012.
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ada se nalazim u dvojbi,
kad ne znam učiniti pravi
odabir ili kad ne nalazim
objašnjenje koje bi bilo vjerodostojno, tada pokušavam vidjeti
kako se u prirodi odvija proces
koji bi mogao poslužiti kao model određenog ponašanja i koji
bi mogao ukazati na moguće
rješenje moje nedoumice.
U posljednje vrijeme često nailazim na razmišljanja poznanika,
prijatelja, kolega s posla itd. da
u postojećim događanjima, procesima, promjenama u kojima se
nalazimo, zapravo ne možemo
učiniti ništa ili gotovo ništa. Tog
trenutka se sve u meni pobuni
protiv ove tvrdnje. Naprosto ju
ne mogu prihvatiti. Gdje potražiti odgovor, gdje pronaći usporednicu koja bi mi rasvijetlila put?
Kao profesor fizike često pokušavam u fizici pronaći prirodnu pojavu ili zakon koji bih usporedio s
događanjima u društvu, povlačeći usporednice, ponekad uspješnije a ponekad teško zamjetne,
koje mi na određeni način daju
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Ne
možemo
ništa?
Često je dovoljno
nekoliko osoba
koje dosljedno žive
svoja uvjerenja da
dođe do obnove
postojećeg društva i
društvenih odnosa
razumjeti ili nazrijeti put izlaza ili
rješenje zagonetke.
U ovoj nedoumici poput svjetla pojavljuju se poluvodiči i
njihova čudesna svojstva. Sve
materijale u prirodi s obzirom na
električnu vodljivost dijelimo na
vodiče, poluvodiče i izolatore.
Na sobnoj temperaturi vodiči

posjeduju slobodne elektrone
(barem jedan po svakom atomu)
koji mogu poslužiti za vođenje
elektriciteta. Izolatori na sobnoj
temperaturi gotovo da nemaju
slobodnih elektrona, tako da je
vođenje elektriciteta vrlo slabo ili
ga uopće nema. Poluvodiči (silicij - Si i germanij - Ge), na sobnoj
temperaturi ponašaju se slično
izolatorima, dok zagrijavanjem,
izlaganjem električnom polju,
i sl. mogu osloboditi dio svojih
vezanih elektrona te ostvariti
električnu vodljivost. Električna
struja, po definiciji, predstavlja
usmjereno gibanje nositelja električnih naboja (u metalima su to
elektroni), tj. svi naboji gibanjem
u jednom smjeru čine struju.
Poluvodiči su četverovalentni,
što znači da u njihovoj najvišoj
energijskoj razini postoje četiri
elektrona koji u potpunosti popunjavaju njihov valentni pojas,
te svaki od njih može ostvariti
vezu s četiri susjedna atoma. U
tom stanju oni su izolatori, tj. ne
provode električnu struju.
Zagrijavanjem poluvodiča
povećava se broj nositelja naboja u vodljivoj vrpci; taj proces
je manje iskoristiv zbog potrebe
za većim ulaganjem energije,
znači i većih novčanih ulaganja.
Dodamo li u taljevinu čistog
poluvodiča vrlo malo "nečistoće"
u vidu nekog peterovalentnog
elementa, npr. arsena (As), u
omjeru otprilike jedan atom nečistoće prema sto tisuća atoma
poluvodiča, ovaj će se spojiti s
četiri susjedna silicijeva atoma,
a peti elektron ostat će slabo
vezan uz atom arsena. Pod utjecajem vanjskog električnog polja
moguće je postići gibanje tih slabo vezanih elektrona, tj. postići

društvena revolucija, za razliku
od svih utjecaja koje nudi tehnološki, ekonomski, politički, i
slični zahvati, koji izgleda samo
produbljuju postojeće stanje krize. Izgleda da i u društvenim
procesima postoje slični modeli
ponašanja i da je potreban malen, gotovo zanemariv utjecaj,
koji je u stanju izazvati korjenite promjene postojećeg stanja.
Često je dovoljno nekoliko osoba koje dosljedno i vjerodostojno žive svoja uvjerenja, što stvara ozračje u kojem određene
skupine ljudi započinju slijediti
takav način života, u manjem
ili većem uzorku, te tako dolazi
do obnove postojećeg društva i
društvenih odnosa.
Kao uzor ovakvog djelovanja
istaknuo bih osobu Isusa Krista,
koji je pokrenuo društvenu revoluciju koja traje već dvije tisuće
godina, a kojoj je temelj ljubav
prema Bogu ostvarena u odnosu prema svakoj osobi s kojom
smo u doticaju. U suvremeno
doba, između više različitih osoba uzora, istaknuo bih lik Chiare

Lubich, čiji je način života postao uzor za mnoštvo sljedbenika i koji je prodro u gotovo svaki
kutak svijeta. Ova vrsta društvene revolucije ljubavi ima preobražavajući učinak na društvo
tako dugo dok protagonisti žive
vjerodostojno i bezinteresno u
duhu prvotnog nadahnuća, u
isto vrijeme izgrađujući sebe i
društvenu sredinu oko sebe.
Svjedoci smo pozitivne preobražavajuće snage korjenitog
i vjerodostojnog života malene
skupine pojedinaca, koja je bila
uzor ponašanja na različitim
područjima ljudskog djelovanja,
koje je iznjedrilo Ekonomiju zajedništva, Pedagogiju zajedništva, Sportmeet,... Navedeni događaji pokazuju mi da pojedinac
ili malena skupina osoba uvijek
ima snagu preobražavajuće djelovati u društvenoj sredini u kojoj
se nalazi, čineći ugodniji i ljepši
život sebi i bližnjima, izgrađujući
prepoznatljivu zajednicu.

Poluvodiči
me uče da je
za promjenu
njihovih vodljivih
svojstava
dovoljan gotovo
zanemariv
utjecaj primjesa,
što je tehnološki
iskorišteno
za izradu
elektroničkih
elemenata koji
su posljednjih
godina
prouzročili
informatičku
revoluciju

acensemicon.com

vođenje struje u inače prirodnom
izolatoru.
Sličan učinak, ali s pozitivnim
nositeljima naboja, postiže se
ako sličnim postupkom čistom
siliciju doniramo trovalentni
element npr. indij (In). Sada su
ostvarene pretpostavke za vođenje struje pomoću pozitivnih
naboja, koje nazivamo šupljinama, zbog odsutnosti elektrona
na tim mjestima, u inače nevodljivom materijalu.
Poluvodiči me uče da je za
promjenu njihovih vodljivih
svojstava (uporabnih) dovoljan
gotovo zanemariv utjecaj primjesa, što je tehnološki iskorišteno za izradu elektroničkih
elemenata koji su posljednjih
godina prouzročili, sociološki
gledano, informatičku revoluciju, koja je, možemo reći, dovela
do korjenitih promjena u ponašanju pojedinaca i cjelokupnog
društvenog organizma. Upravo
u vremenima krize, izgleda da
jedini put izlaska iz postojećeg
stanja, može ponuditi samo
proces koji možemo nazvati
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Korak po korak

Današnji mladi

Svaka će
generacija
uspjeti darovati
svoja i primiti
bogatstva
drugih samo u
međusobnom
odnosu

Kad čujem kako se govori o današnjim mladima, dođe mi da povičem: "Nismo monstrumi a ni Marsovci! Ne bojte se našeg
načina življenja. Iako se na internetu snalazimo bolje od vas, nismo toliko drugačiji."
No, bojim se da bi se njihov strah povećao
kad bih tako govorio.

Poziv da se ne bojimo trebali bismo jedni drugima
često ponavljati, jer strah je instinktivan odgovor
i ima mnogo lica: zatvorenost, radikalizacija vlastitih ideja i uvjerenja, obrambeni napad, neslušanje, pesimizam, žalost, osjećaj da smo žrtva,
nepovjerenje u druge ili u budućnost… Kako pobijediti taj strah? Ljubavlju koja je otvorenost, dar
i prihvaćanje, potpuna raspoloživost, optimizam,
radost, protagonizam, povjerenje koje dobivamo
na zajedničkom putu.
U dijalogu među generacijama danas nema
sukoba koji je bio značajka prethodnih epohalnih
prijelaza. No, možda je rizik još veći da svaka

Arhiv CN (3)

Francesco
Châtel

ostane na svojoj poziciji, blokirana strahovima i
ravnodušnošću. Zato ne čekajmo, učinimo prvi
korak, vjerujući da će svaka generacija uspjeti
darovati svoja i primiti bogatstva drugih samo u
međusobnom odnosu.
Moj djed uvijek mi je bio legenda. Bio je
otvoren, pametan i moderan, usprkos bijelim vlasima. Sada, gotovo iznenada, nema
više snage, teško govori i ja više ne znam
kako se prema njemu ponašati.

Odnos između tebe i tvoga djeda nije vanvremenski. Sjećanje na ono što ste doživjeli treba biti
razlog za radost i zahvalnost, a ne mjerilo za uspoređivanje s vašim današnjim odnosom. Promijenili ste se jedan i drugi i imate mogućnost otkriti
se jedan drugome s drugih stajališta, razmijeniti
nove darove.
Susret s novim može te blokirati, ali ti može i pomoći da proširiš obzore, da vidiš stvarnost iz drugih
kutova. Otkrit ćeš da ljubav još može rasti, ali će se
izraziti drugim ritmovima koji će ti u svom prividnom
siromaštvu izražaja pomoći ući u dubinu životnog
misterija i usmjeriti te prema pravom Životu.
Gledajući mog dvanaestogodišnjeg brata
shvaćam koje poteškoće roditelji imaju s
djecom. Prava je napast, iako se sa mnom
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dobro osjeća. Ponekad mu pokušam pomoći, ali on ne želi ni čuti. Na njegovom bi mi
mjestu bilo drago imati brata koji se zanima za mene.

Prvi korak koji trebaš napraviti je ne ponašati se
kao stariji brat, inače će on osjećati da je napadnuta njegova sloboda i instinktivno će reagirati
zatvaranjem u sebe.
Ako želiš da mlađi brat osjeća tvoju blizinu,
moraš mu pokazati da ga smatraš jednakim sebi,
iako niste istih godina. Potom ćeš morati razumjeti
što on proživljava i ocijeniti trenutak kad da će mu
biti drago slušati te, birajući riječi sukladno njegovoj dobi, ali bez očinskih tonova. To je umijeće
ulaženja u kožu drugoga. To se umijeće uči, ono
je značajka ljubavi koja želi da drugi bude jednak, a istodobno se "gubi" u drugome sve dotle
da postaje kao on.
Imam puno prijatelja, ali ponekad mi se
dogodi da se zaljubim i tada počnu nevolje. Željela bih biti manje osjetljiva i emotivna… Zar baš nije moguće samo prijateljstvo između djevojaka i mladića?

Osjećaji i emocije su nešto predivno. Ne trebamo
ih se bojati jer su dio nas, no ne smiju u nama
zauzeti vodeće mjesto. Oni daju boje životu, ali
se moraju uskladiti s ostatkom osobnosti i dopustiti
da njima upravlja naša savjest rasvijetljena pravom ljubavlju.
Zato sam više nego uvjeren da je moguće autentično prijateljstvo između djevojaka i mladića,
iako nas ono ne čini "nepropusnima", pa ćemo
ponekad osjetiti osobitu privlačnost prema nekome. To je znak zanimanja, ali nas ne obvezuje da
krenemo u smjeru odnosa u dvoje. Učinit ćemo
to ako i kada nam bude izgledao pravi trenutak.

No, prijelaz od samačkog života do života u
dvoje podrazumijeva promjenu mentaliteta. Kod
planiranja ne možemo gledati samo na svoje interese, nego na interese oboje. Učinit ćemo to učeći
se dublje upoznavati, gubiti naše ideje, jednom
jedno drugi put drugo, nastojeći otkriti koje to aktivnosti opuštaju jedno i drugo. Bit će to korisno
vježbanje dijaloga i zajedničkog donošenja oduka. Iako je ograničene važnosti, pomoći će nam
za one momente kada se budemo morali suočavati s važnijim situacijama.
Upoznao sam jednu djevojku koja mi se
jako sviđa, ali to isto mi se dogodilo više
puta. Moji prijatelji misle da sam čudan, ali
ja želim ozbiljan odnos pa se pitam: je li to
prava djevojka?

Ne postoje takva pitanja i takvi odgovori. Svatko
mora naći svoj odgovor… i svoju djevojku. Točnije, ne toliko "naći", koliko "susresti". Jer nije riječ o
lovu na skriveno blago, nego o vrlo važnom životnom preokretu. Važnije nego razumjeti je li to
prava djevojka (kao da je blago koje treba otkriti) jest zauzeti stav istinske ljubavi prema djevojci
koja ti se sviđa. Kad je upoznaš, bolje ćeš znati
što ti je činiti.
Za vjernika je velika pomoć saznanje da Otac
zna s kim ćemo proživjeti zemaljski hod i svojom
ljubavlju oduvijek slijedi nju i njega. Dovoljno je
mirno živjeti i pronaći ćemo nekoga blizu sebe, a
da se skoro nismo ni tražili.

Osjećaji i
emocije su
nešto predivno,
oni daju boje
životu, ali se
moraju uskladiti
s ostatkom
osobnosti i
dopustiti da
njima upravlja
naša savjest
rasvijetljena
pravom ljubavlju

Jako se volimo i osjećamo da smo stvoreni
jedno za drugo, ali kada trebamo odlučiti
što ćemo raditi u subotu navečer, započinju
nevolje…

Različitost u interesima je sasvim normalna i
ispravno je izraziti ju u odnosu unutar para, dopuštajući da nas drugi upozna i u onome što nam se
sviđa i što nas opušta.
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Najava

Arhiv NS

Stotine tisuća
djece protagonisti
su treće svjetske
sportske utrke koju
pripremaju Djeca za
jedinstvo

Irena
Konda
Detalj s utrke
Run4unity u
Križevcima
2008.
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U

subotu 12. svibnja od 15
do 16 sati djeca različitih nacionalnosti, kultura
i religija zajedno će trčati kako
bi svjedočila svoje zalaganje
za mir i jedinstvo, prelazeći nekim znakovitim mjestima svijeta,
svatko u svojoj zemlji i po svom
vremenu.
Djeca za jedinstvo Pokreta
fokolara imaju još mjesec dana
priprave na događaj koji je
2008. godine povezao preko
100 tisuća tinejdžera u raznom
gradovima po svim dijelovima
svijeta.
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U ovogodišnju utrku uključilo
se mnogo zemalja. Znak za početak utrke u Malti dat će predsjednik republike, a obuhvatit
će djecu različitih kršćanskih
pokreta i muslimane. U Teksasu
(SAD) će štafeta dotaknuto razne gradove, u Australiji će se
uključiti djeca domorodačkih
skupina. U Irskoj je poziv na
utrku proširen na nacionalnoj
razini djeci u školama. U Litvi
će se trčati po ulicama glavnoga grada, počevši od zgrade
parlamenta.
Utrka će se odvijati u mjestima simbolima mira i jedinstva.
U Svetoj Zemlji djeca židovske vjere, muslimani i kršćani
trčat će zajedno u Cezareji
Maritimi, mjestu bogatom poviješću za sve religije i važnim
arheološkim nalazištem, koje je
UNESCO proglasio baštinom
čovječanstva.
U Luksemburgu utrka će proći
Scengenom, mjestom poznatim
po konvenciji o slobodnom kretanju građana Europske Unije.

Na europskom kontinentu Run4unity će se održati istodobno
s manifestacijom Zajedno za
Europu, mrežom kršćanskih pokreta i zajednica čiji je zadatak
oživjeti kršćansku dušu kontinenta. Zajednički ciljevi sažeti
su u nizu "DA" (miru, solidarnosti, životu i obitelji…) a djeca su
ih u svojoj kreativnosti izrazili
matematičkim znakovima.
U mnogim mjestima koja će
dodirnuti svjetska utrka djeca će
održati Flashmob, sastavljajući
riječ DA na različitim jezicima.
Bit će prisutne ličnosti iz svijeta
sporta i kulture, te civilne i vjerske ličnosti.
Utrka započinje na otočju Fiji
u Pacifičkom oceanu u 15 sati
po lokalnom vremenu. Potom,
točno u 16 sati, štafeta će prijeći na narednu vremensku zonu,
a kasnije redom na sve. Na raznim mjestima održavat će se
sportske manifestacije, akcije
solidarnosti i iskustva aktivnog
građanstva, osobito u krajevima gdje prevladava usamljenost, siromaštvo i odbačenost.
Surfajući internetom, od Facebooka do Youtubea, mogu se
naći brojne poruke, fotografije
i videozapisi koji pokazuju bogatstvo ideja u raznim zemljama svijeta.
Putem mrežne stranice 12.
svibnja bit će moguće pratiti Run4unity. U tijeku 24 sata
predviđena su izvješća i povezivanja s raznim gradovima na
pet kontinenata, što će ostvariti
djeca, kako bi se pratilo odvijanje utrke.
Run4unity u Hrvatskoj održat
će se u Splitu, Šibeniku, Kninu,
Križevcima i Vukovaru.

Zdravlje

Računala "napadaju" oči
puta u minuti postoji variranje u
vidnoj oštrini. Zato je potrebno
češće trepnuti i ukapati umjetne
suze tri do četiri puta tijekom
dana. Dobro je i kružnim pokretima dlanova preko zatvorenih
vjeđa izmasirati oko da se istisne
masnoća iz žlijezda oka i tako
podmaže oko.
Ako je zaslon previsoko postavljen, tada su oči otvorenije
i zbog pogleda uprtog prema
gore više se suše, jer je veća površina izložena isušivanju i lošiji
je treptaj. Pri pogledu prema dolje površina oka izložena isušivanju je do četiri puta manja.
Što možemo napraviti sami
Kao prvo, zaslon računala treba spustiti za oko 20 stupnjeva
ispod vidne linije tako da gleda
prema dolje. To znači da, kad
gledate ravno, vaš pogled treba
biti na gornjem rubu zaslona.
Pravilo "20-20-20" korisna je
vježba koju svatko može uvesti u
dnevnu rutinu. Nakon 20 minuta
rada treba napraviti 20 sekundi
stanke od pogleda u zaslon i gledati predmet koji je udaljen više
od 60 cm. Na taj način opuštamo akomodaciju koja je u grču
zbog fokusiranja.
Druga vježba je pogledati daleko kroz prozor (ako ste u mogućnosti) tijekom 10-15 sekundi i
onda vratiti pogled na predmet u
blizini u trajanju od 10-15 sekundi. Vježbu bi trebalo ponoviti 8
do 10 puta.
Kako bi se smanjilo naprezanje očiju, potrebno je dobro, ali
ne prejako osvjetljenje, koje nikako ne smije padati u zaslon.
Kako bi se to postiglo, sunčeva

svjetlost ne bi smjela dopirati
iza leđa i zidovi prostorije ne bi
smjeli blještati. Uz to, nije poželjno raditi u mraku samo uz svjetlo
računala, nego treba upaliti svjetlo u prostoriji. Ako je moguće,
bilo bi dobro zamijeniti bijele
neonske cijevi onima sličnijima
prirodnom suncu.
Kod kupnje zaslona izaberite
LCD koji je "lakši" za oči i ima
antirefleksnu površinu promjera makar 17 inča. Frekvencija
osvježenja zaslona ne bi smjela
biti ispod 75 Hz.
Kod rada za računalom izrazito je važno i pravilno držanje,
jer loš položaj tijela može uzrokovati bolove u vratu, ramenima i
leđima te glavobolje.
Računalo nije prirodno okruženje za naše oči, zbog čega su
smetnje neizbježne i nije realno
očekivati da se u potpunosti uklone, jer danas se sve više vremena
provodi ispred računala. Međutim, važno je da čovjek sam sebi
pomogne, tako da se pokuša pridržavati prethodno navedenih
savjeta te da vid redovito kontrolira kod oftalmologa.

Mirjana
Grga,
dr. med.

Računalo
nije prirodno
okruženje za
naše oči, zbog
čega su smetnje
neizbježne i
nije realno
očekivati da se
u potpunosti
uklone

europress

M

oderna
tehnologija
donijela je računala u
našu svakodnevnicu.
Postala su naš prozor u svijet i
nužno sredstvo za rad. Koliko
je to točno, dokazuju i rezultati istraživanja u Velikoj Britaniji
koji su pokazali da odrasla radno aktivna populacija tijekom
tjedna provede više od 53 sata
ispred zaslona. A rezultati jedne
druge studije nameću zaključak
da svaka druga osoba koja radi
za računalom više od 4 sata ima
subjektivne vidne smetnje, koje
nastaju upravo zbog dugog boravka pred zaslonom i nefiziološkog položaja, a ne zbog štetnog
učinka samog zaslona.
Tako oko 80 posto ljudi koji
svakodnevno cijelo radno vrijeme provode ispred zaslona ima
neki od simptoma tzv. Computer
Vision Syndroma (CVS), a to su:
nemogućnost fokusiranja, peckanje i umor očiju, glavobolja,
zamagljeni vid, "bježanje" slike
pred očima, dupla slika, bolovi
u vratu i ramenima te u ručnom
zglobu. Naime, dok smo zagledani u zaslon, rijetko trepćemo,
što dovodi du suhoće očiju koja
se manifestira pečenjem i svrbežom, a nakon toga i suzenjem.
Treptanjem se razmazuju suze
po površini oka i tako ga štite.
Normalno se u minuti trepne od
15-20 puta, a prilikom rada za
računalom ta učestalost smanji
se za pet puta.
Ako vidna oštrina varira treptanjem, onda je riječ o neodgovarajućim suzama, a ne o lošim
naočalama. To znači da kod
osoba koje trepnu 5 umjesto 15
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Zajedno s Njime u zatvoru slobodni,
a bez Njega i na slobodi zatvor…
Tako je ruska umjetnica Lilia Ratner nazvala
svoj, u Moskvi nedavno izloženi, grafički ciklus
posvećen strašnim godinama XX. stoljeća koje
su iznjedrile tisuće novomučenika vjere…
Crtež je postavljen na fotografije porušenih hramova, tamnica, propagandnih plakata…
Raspeti je obučen u logorsku odjeću, a Bogorodica zajedno s njime oplakuje i sve ubijene
u Gulagu...
Teško breme tog strašnog spomena vapi nečemu što mu može dati ravnotežu, a to je pokajanje i zahvalnost.
Pokajanje kao metanoia – nutarnja probrazba
- kako se zlo više ne bi ponovilo, a zahvalnost
onima koji su imali snage usprotiviti mu se i
sačuvati vjeru.
Zahvalnost Uskrslome što je htio postati čovjekom, iskusiti i otkupiti njegove patnje.
Brigita Eterović

