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(Ne)poznati svetac tjedna
Barbara
Ime: grč. Αγία Βαρβάρα
Rođenje i smrt: Nikomedija (današnji
Izmit - Turska), 3. stoljeće
Zanimljivost: Bila je kćer trgovca koji ju je htio
bogato udati. Jednom prilikom Barbaru je zaključao
u tornju s dva prozora. Kad se vratio s puta našao je
na tornju probijen treći prozor i na pragu znak križa.
Pod utjecajem đakona Valentina tajno je prešla na
kršćanstvo. Tri su prozora predstavljala Trojstvo, a križ
otkupljenje. Otac ju je onda dao zatvoriti i mučiti,
a rane koje je dobivala bi ujutro bile zacijeljene. Na
kraju umire očevom rukom jer joj je odrubio glavu.
Zaštitnica: rudara i dobre smrti
Spomendan: 4. prosinca

inFORMACIJE
Euharistijska slavlja na KBF-u
utorkom, srijedom i četvrtkom u 7.25h u studentskoj kapeli
Ispovijed utorkom i četvrtkom od 12.45 do 13.30h
Teološki ogled na temu „Prijepori oko obitelji – obiteljski prijepori“
Napišite teološki rad od pet stranica na zadanu temu i osvojite tisuću kuna.
Referendum o definiciji braka + bdijenje
nedjelja, 1.12., u mjestu vašeg prebivališta.
Bdijenje uoči referenduma je u subotu u crkvi Gospe od Zdravlja s početkom u 18.15h.
Duhovna obnova za studente grada Splita
u organizaciji udruge SKAC, petak, 29.11 u 8.00h, crkva sv. Dominika kraj pazara.
LiST je tiskan potporom Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.
Urednik: Darko Rapić
Uredničko vijeće: Ante Marević, Mate Mihaljević i Marija Jurić Ćivro
Grafički obradio: Marko Grgić
Za sve ostale informacije možete se obratiti na: studentskilist@gmail.com
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Natjecanje na KBF-u!
I tako, dakle, godina vjere je prošla. Započela s jednim papom, a završila s drugim.
Naša vjera osobito je ove godine kušana kroz
brojne polemike koje su se odvijale (a odvijaju se i još) u našoj domovini. Tema novog
broja LiST-a upravo je kraj godine vjere, a
naš bogoslov donosi nam interesantan tekst
koji nas poziva da preispitamo svoju savjest
te da u novu godinu krenemo u novi hod s
Gospodinom.
Novu godinu možemo krenuti i sa Antom Starčevićem u džepu (ili sa dva Marka
Marulića, ili dvije tisuće velebitskih degenija, ako vam je tako draže) jer je fakultet
i ove godine raspisao interno natjecanje za
najbolji teološki ogled. Ovogodišnja tema
jest „Prijepori oko obitelji – obiteljski prijepori“. Novčani iznos od tisuću kuna pripast će
onom sudioniku koji bude napisao najbolji
rad. Uvjeti sudjelovanja su sljedeći: mogu
sudjelovati samo studenti KBF-a. Sudionik predaje do pet kartica (stranica) teksta
na temu „Prijepori oko obitelji – obiteljski
prijepori“. Tekst se predaje u tri primjeraka, svaki u zasebnoj omotnici, predsjedniku
Studentskog zbora koji će imena sudionika
čuvati u tajnosti. Dekan će izabrati tročlano povjerenstvo koje će odabrati dobitnički
tekst, a dobitnik će biti proglašen na zajedničkom božićnom čestitanju profesora,

studenata i djelatnika KBF-a u petak, 20.
prosinca 2013. godine. Budite kreativni,
snalažljivi i relativno brzi jer je rok za predaju u utorak, 17. prosinca u 12 sati.
Sljedeće, u prošlom broju pozvali smo vas
da nam podijelite neko vaše svjedočanstvo
pod geslom „Budi svjetlo KBF-a“. S radošću
vam možemo reći da se jedna osoba odazvala
i na naš mail poslala svoju priču. Autor teksta, čije je ime, naravno, anonimno, govori o
svom iskustvu sa psovkom i negativnim riječima. Nadamo se da će doživljaj te osobe pozitivno odjeknuti i u nama, a osobito u onima koji se još bore sa obuzdavanjem jezika,
malenog uda, a velikim se može ponositi. (Jak
3, 5) Također, pozivamo i sve vas ostale da
se ohrabrite te s nama podijelite svoju priču.
Pozdrav do sljedećeg broja!
Urednik
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Kraj godine vjere
„Pred kraj svoga života, apostol Pavao
traži od učenika Timoteja da “teži vjeri”
(usp. 2 Tim 2, 22) istom onom postojanošću kojom je to činio kada je bio mlad
(usp. 2 Tim 3, 15). Doživimo taj poziv
kao da je upućen svakom od nas, kako
se nitko ne bi ulijenio u vjeri. Ona nam je
vjerna suputnica na životnom putu koja omogućuje,
uvijek iznova, zamijećivati čudesa koja Bog čini za
nas. Kao ona koja ima za
cilj pomoći nam uočavati
znakove vremena u današnjoj povijesti, vjera obvezuje svakog od nas da postane
živi znak prisutnosti
Uskrsloga u svijetu.
Ono što svijet danas osobito treba jest
uvjerljivo svjedočenje onih koji su, prosvijetljeni u umu i srcu Gospodinovom Riječju, kadri otvoriti srce i um mnogih ljudi
želji za Bogom i pravim životom, životom
koji nema kraja.“ (Porta fidei ,15)
Nedavno smo proslavili Blagdan Krista, Kralja svega stvorenja. Tom svetkovinom zaključena je Godina Vjere. Godina u kojoj smo bili pozvani preispitati,
produbiti i posvjedočiti ono zbog čega se
nazivamo kršćanima - milost vjere. Sada
je sazreo trenutak da preispitamo proteklih godinu dana našeg života i upitamo se: kojim smo plodovima urodili?
Svi smo mi jaki na riječima. No, vjera
je životni odgovor na Božje darivanje.

Ona se živi, kako kaže papa emeritus u
već citiranom apostolskom pismu, kao
iskustvo primljene ljubavi i prenosi kao
iskustvo milosti i radosti. Iskustvo ove
ljubavi je iskustvo Očeve ljubavi darovane u susretu sa Sinom. Vjera je upravo to;
susret sa Kristom i svjedočenje tog susreta drugima.
U svjetlu navedenog,
osvrćući se na proteklu godinu, preispitajmo svoju
savjest na slijedeći način:
Jesam li istinski tražio/la
i susreo/la Krista u svom
studiju? Jesam li Ga redovito tražio/la u Svetom
Pismu ili je ono nastavilo
skupljati prašinu na polici
moje studentske sobe? Jesam li nastojao/
la produbiti i posvjestiti sebi shvaćanje
sadržaja Simbola vjere (Apostolsko vjerovanje)? Jesam li, po naputku Svetog
Oca, a pogotovo jer sam student/ca teologije, savjesno i odgovorno pristupio/
la proučavanju dokumenata Drugog vatikanskog koncila i Katekizma katoličke
Crkve? Jesam li u ijednoj prigodi javno
ispovijedio svoju vjeru, priznao se kršćaninom katolikom pod kritičkom lupom
javnosti? Nadalje, jesam li redovito, dostojno i radosno susretao/la Go s p o dina u misnom slavlju? Jesam li tražio/
la Njegovu pomoć, Očevo otvoreno srce
i pruženu ruku mira u sakramentu pomirenja? Studiram li teologiju samo sje-
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deći za radnim stolom, a zanemarujući
klečanje na koljenima u molitvi pred
Presvetim? Konačno, susrećem li Krista
patnika u bratu čovjeku, u drugima? U
njihovim strahovima, siromaštvu, bolesti, strahu, nemoći, neznanju?
Ako ti je odgovor na ova postavljena
pitanja uglavnom bio negativan, zamisli
se.
Ali ne očajavaj! Godina vjere službeno je završila, ali „proći kroz vrata
vjere znači krenuti na put koji traje čitav život“. Imaš prilike za nadoknaditi
propušteno već danas, a napose u nado-

lazećem danima. Došašće nam kuca na
vrata. Krist Kralj, Pantokrator vasione,
ponizio se do te mjere da je ušao u ovaj
svijet i u naše živote kao krhko djetešce
u štali. Bog s nama, Emanuel, opet nam
daje šansu. Koja se ljepota i snaga krije
u našoj katoličkoj liturgiji! U njenom
kružnom kretanju, iz godine u godinu,
dobivamo priliku za novi početak, za susret i hod s Gospodinom, „Početnikom i
Dovršiteljem vjere“ (Heb 12,2).
Krenimo Mu u susret radosno!
Danko Kovačević

Vicevi:
Prije si za 10 kuna mogao kupiti kruh, mlijeko i
žvake.... a onda su postavili kamere.
Zašto si toliko ljubomorna? Stvarno mi nisi jasna...
- Nisam ljubomorna! I tko ti je ta jasna?
Prije za njega najmrže večere moli mali Ivica: “Blagoslovi,
Bože, nas i jelo koje si nam udijelio u svojoj darežljivosti...”,
pa promrmlja: “I previše si darežljiv s tom blitvom!”

