
ROĐENJA GOSPODINA NAŠEGA
ISUSA KRISTA - BOŽIĆ

25. prosinca 2022.
Od  ponedjeljka  smo  u božićnoj  osmini.  U  tom
razdoblju redovno ne ispovijedamo.
Crkva ovaj tjedan slavi:
Ponedjeljak: SVETI  STJEPAN, mučenik Mise su po
nedjeljnom raporedu.
Utorak: SV. IVAN, apostol i evanđelist
Srijeda: NEVINA DJEČICA 
Toga dana je svečana sveta misa u 19 sati  kada dolazi
IKONA  FRANJEVAČKE  OBITELJI.  Članovi  našeg
OFS-a sve župljane pozivaju na tu svetu misu.
U subotu (stara  godina)  je  misa  zahvalnica  u  19
sati.
Nedjelja: SVETA  MARIJA  BOGORODICA  –  NOVA
GODINA,  mise  su  po  nedjeljnom  rasporedu. Ta
nedjelja je prva u mjesecu kad se po običaju sabiru
dobrovoljni  prilozi  za  odgoj  i  obrazovanje
svećeničkih i redovničkih kandidata.
Preporučamo  vjerski  tisak,  napose  naš  župni  list
DUH ZAJEDNIŠTVA u kojemu,  uz mnoštvo priloga i
svega  onoga  što  se  dogodilo  u  80.  obljetnici  župe,
imate i blagoslov obitelji. Cijena je 15 kuna. 

VAŽNA OBAVIJEST: U razdoblju od 27. 12.
do 6. 01. ŽUPNI URED ĆE RADITI od 17:00
do  18:00  sati. Izuzev  petka,  subote  i
svetkovina kada ured ne radi. 
Budite  strpljivi,  osobito  u  slučaju
sprovoda.

Svima vama, župljanima,
suradnicima, volonterima,

dobročiniteljima, svim
ljudima dobre volje – želimo

sretan i blagoslovljen
Božić!.

MISNE NAKANE
Nedjelja, 25. prosinca

7:30 sati +PERE, MARA, STIPE, IVA 
9:00 sati +DRAGUTIN VUKOVIĆ

10:30 sati ŽUPNA MISA
12:00 sati +RENATA, IVAN, TIHOMILA, ZLATA,

VIKTOR
19:00 sati +BOŽIDAR DODIĆ

Ponedjeljak, 26. prosinca
7:30 sati + STJEPAN JAKOPOVIĆ

9:00 sati +FRA STJEPAN I ZA DUŠE U ČISTILIŠTU
10.30 sati ŽUPNA MISA

12:00 sati STIPO PRANJIĆ
19:00 sati +OLGA ŠIMANOVIĆ, STJEPAN BLAŽEVIĆ

Utorak, 27. prosinca
7:00 sati +JURAJ ŠALKOVIĆ

19:00 sati +MARIJAN, +OB. VITKOVIĆ
Srijeda, 28. prosinca

7:00 sati +ANTUN
19:00 KOLEKTIVNA

Četvrtak, 29. prosinca
7:00 sati +JURAJ ŠALKOVIĆ

19:00 sati +DRAGUTIN ŽNIDAREC (godišnjica)
Petak, 30. prosinca

7:00 sati +MARA PRINCIP
19:00 sati KOLEKTIVNA

Subota, 31. prosinca
7:00 sati +JURAJ ŠALKOVIĆ

20:00 sati +JOSIP ĐURIĆ
Nedjelja, 1. siječnja 2023.
7:30 sati  +MATO KRŠIĆ
9:00 sati +IVAN ČIBARIĆ
10:30 sati ŽUPNA MISA

12:00 sati +TOMO, FRANJO, HELENA, MARIJA
19:00 sati +JOSIP, ANTE

EVANĐELJE PO IVANU (1, 1-18)
U  početku  bijaše  Riječ  i  Riječ  bijaše  u
Boga  i  Riječ  bijaše  Bog.  Ona  bijaše  u
početku u Boga. Sve postade po njoj i bez
nje ne postade ništa. Svemu što postade u
njoj  bijaše  život,  i  život  bijaše  ljudima
svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne
obuze.  Svjetlo  istinsko  koje  prosvjetljuje
svakog čovjeka dođe na svijet;  bijaše na
svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne
upozna.  K  svojima dođe  i  njegovi  ga  ne
primiše.  A onima koji  ga  primiše podade
moć da  postanu  djeca  Božja:  onima koji
vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od
krvi,  ni  od  volje  tjelesne,  ni  od  volje
muževlje, nego – od Boga. I  Riječ tijelom
postade  i  nastani  se  među  nama  i
vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima
kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i
istine.



DUHOVNA PRIČA
Kad su pastiri već davno otišli, a u siromašnoj
je štalici nastala tišina, podigne Dijete glavicu i
pogleda  prema  vratima.  Ondje  je  stajao
dječak,  zaplašen i  stidljiv.  "Dođi  bliže",  reče
Dijete,  "zašto  se  bojiš?"  "Zato  što  ti  nisam
ništa donio", reče dječak. "A ja bih vrlo rado
od tebe nešto dobio", reče Dijete u jaslicama.
Mali  se  stranac  nato  uzruja:  "Ja  ništa  ne
znam!  Ništa  ne  posjedujem!  Kad  bih  nešto
imao,  dao  bih  ti..."  I  dječak  je  kopao  po
džepovima  svojih  starih  hlača.  "Evo  starog
nožića  kojega sam našao.  Evo ti  ga!"  "Ne",
reče Dijete,  "zadrži  nožić.  Ja  od  tebe želim
nešto posve drugo.  Tri  stvari..."  "Vrlo  rado",
reče  dječak,  "ali  što?"  "Daruj  mi  svoju
posljednju  sliku  koju  si  nacrtao."  Dječak  se
zacrveni, bilo mu je neugodno. Da ni Marija ni
Josip ne čuju, dječak se posve približi Djetetu:
"Ali slika je bila tako loša, da je nitko nije ni
htio  vidjeti."  "Upravo  zato",  reče  Dijete  u
jaslicama, "upravo zato hoću tu sliku. Donesi
mi uvijek sve ono što se drugima na tebi ne
sviđa,  što  druge  u  tvom  životu  ne
zadovoljava."  "A onda"  nastavi  Dijete  "želim
da mi daš svoj tanjur." "Ali njega sam danas
razbio" zamuca dječak. "Upravo zato ga hoću"
reče Dijete. "Donesi mi uvijek sve ono što je u
tvom životu slomljeno, da to opet zacijelim."
"I  kao  posljednje,  daj  mi  svoj  odgovor
roditeljima  kad  su  te  pitali  kako  si  razbio
tanjur."  Sada  se  dječak  vrlo  ražalosti  i
zamuca: "Rekao sam da sam tanjur nehotice
gurnuo sa stola, ali to je bila laž. Stvarno sam
ga u ljutnji bacio na kameni pod." "To sam htio
znati", reče Dijete. "Donesi mi uvijek sve zlo
svoga  života,  svoje  laži  i  uzmicanja,  svoj
kukavičluk i svoju okrutnost. Sve ću ti ih uzeti.
Ti ih ne trebaš. Želim te razveseliti i oprostiti

tvoje  pogreške.  Od  danas  možeš  svakoga
dana doći k meni."

 (W. Baudet)
BOŽIĆNO OTAJSTVO
U liturgijskoj godini dva su stožerna blagdana
naše  vjere:  Uskrs  i  Božić.  Iako  je  Uskrs
sačuvao  svoje  prvenstvo  još iz  prvog
tisućljeća  kršćanstva,  u  drugom  tisućljeću  u
svijesti  vjernika postupno  će prevladati  drugi
veliki  blagdan  kršćanstva,  Božić.  Počinje  se
slaviti u Rimu u četvrtom stoljeću kao reakcija
na  glavnu  zabludu,  na  arijanizam  koji  je
nijekao  pravo  Isusovo  božanstvo.  Slavlje
Božićnog  otajstva  počelo  se  brzo  širiti,  a
tijekom srednjeg vijeka tome je možda najviše
doprinio sv. Franjo Asiški koji  je uveo običaj
božićnih jaslica. U 16. stoljeću Martin Luther
običaj  darivanja  o  blagdanu  svetog  Nikole
prebacuje za Božić. S vremenom, to nažalost,
Božić dovodi  do  komercijalizacije  od  čega
patimo  i  danas  te  sve  češće  u  prvi  plan
stavljamo Došašće, a ne božićno vrijeme. Uz
jaslice,  diljem svijeta  kiti  se  i  božićno drvce
koje simbolizira stablo života.
Nalazimo se u božićnom vremenu. Iza nas je
Advent,  duhovne  i  sve  druge  priprave.  U
radosnom  smo  ozračju  u  kojem  nam
odzvanjaju  riječi  evanđeliste  Luke:  „Danas
vam se  gradu Davidovu rodio Spasitelj“ (Lk 2,
8-14).  Luka  nas  svojim  riječima  vodi  na
betlehemsku poljanu pastirima gdje im anđeo
Gospodnji  objavljuje  tko  je  to  dijete,  a
anđeoski  zbor  kozmičko  – nebeskom
liturgijom  njegovo  univerzalno  značenje  za
nebo i zemlju, za Boga i ljude. 
Zanimljivo  je  kako  su  pastiri  bili  prvi
obavješteni 
o Isusovu rođenju. Prezreni u očima svijeta te
noći  postali  su  miljenici  Božji  jer  u  tim
pastirima  možemo  vidjeti  prve  predstavnike
Isusovih  prijatelja  iz  Lukina  evanđelja:

malene, siromašne, carinike i grešnike. Pastiri
su  se  i  prestrašili,  što  je  redovita  popratna
pojava u susretu  čovjeka s Bogom, odnosno
njegovim glasnikom. Anđeo 
Gospodnji obraća se pastirima i kaže im: „Ne
bojte  se!  Jer  vam,  evo,  javljam  blagovijest,
veliku radost za sav narod…“ I to je vrhunac
božićnog evanđelja.
Uronjeni smo, dakle, u tajnu utjelovljene Božje
ljubavi. Bog je postao čovjekom da bi čovjeka
pobožanstvenio, ali za to mu je potrebna naša
suradnja.  Kao  što  se  Krist  nije  niti  utjelovio
bez  čovjeka,  tako  se  niti  mi  ne  možemo
spasiti bez Boga. A Bog nam je potreban jer
samo on iz našega srca može rastjerati tamu
(depresiju),  spriječiti  duhovne  padove
(duhovnu recesiju) i vratiti nam nadu.
Svaki  puta  kada  svoj  pogled  usmjeravamo
prema jaslicama, svratimo pozornost na dijete
koje pruža svoje ručice i na njegov smiješak
koji kao da već sad  želi izreći one riječi koje
će nam uputiti puno godina kasnije: „Dođite k
meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja  ću
vas odmoriti“. (Mt 11,28)

Fra Goran Rukavina, župnik

Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje
veliku; onima što mrkli kraj smrti

obitavahu svjetlost jarka osvanu. 2 Ti si
radost umnožio, uvećao veselje, i oni se

pred tobom raduju kao što se žetvi raduju
žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen. 3

Jer, teški jaram njegov, batinu pleća
njegovih, šibu njegova goniča slomio si
ko' u dan midjanski.                  Iz 9, 1-3

Izdaje: Župa sv. Mihaela arkanđela
Kapucinska 47, 10040 ZAGREB
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