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SV. OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA (B) 

…Živio tada u Jeruzalemu 
čovjek po imenu Šimun.  

Taj čovjek, pravedan i 
bogobojazan, iščekivaše 

utjehu Izraelovu i Duh Sveti 
bijaše na njemu. Objavio mu 

Duh Sveti da neće vidjeti 
smrti dok ne vidi Pomazanika 

Gospodnjega. Ponukan od 
Duha, dođe u Hram. I kad 

roditelji uniješe dijete Isusa 
da obave što o njemu 

propisuje Zakon, primi ga on 
u naručje, blagoslovi Boga i 

reče: 
»Sad otpuštaš slugu 

svojega, Gospodaru, 

po riječi svojoj, u miru! 

Ta vidješe oči moje 

spasenje tvoje, 

koje si pripravio pred 

licem svih naroda: 

svjetlost na 

prosvjetljenje narodâ, 

slavu puka svoga 

izraelskoga.« 

Lk 2,22-40 

Blago svima koji se boje Gospodina, 
koji njegovim hode stazama! 

 
Blago svakome koji se boji Gospodina, 

koji njegovim hodi stazama! 
Plod ruku svojih ti ćeš uživati, 

blago tebi, dobro će ti biti. 
 

DIJETE JE RASLO, PUNO MUDROSTI. 



 

ože moj, ti si u sebi, u tajni 
Presvetoga Trojstva, obitelj, 
zajedništvo savršenoga reda i 

ljubavi, zajedništvo Oca, Sina i Duha 
Svetoga.  
Na svoju sliku stvorio si čovjeka. Stvorio 
si ga kao muško i žensko, kao biće koje 
ne može samo, koje je dio jednoga 
zajedništva. Stvorio si, Bože,  čovjeka na 
sliku svoga 
Sina koji je i 
sam svoj 
ljudski život 
proživio unutar 
jedne obitelji i 
jedne 
zajednice. U 
Svetoj Obitelji 
daješ nam 
divan uzor 
obiteljskih 
kreposti, 
uzajamne nježnosti, podrške i ljubavi.  
Otkrivamo da nije svako zajedništvo 
savršen sklad niti je svaka obitelj ozračje 
čiste ljubavi. Nisu u svakoj obitelji srca 
tako  čista i otvorena za ljubav, kao u 
tvojoj obitelji. Isuse, gdje su za tebe 
kucala srca Marije i Josipa i gdje si im ti 
uzvraćao ljubavlju djeteta. Nije svaka 
obitelj sveta kao što je to bila tvoja u 
kojoj su se Marija i Josip nesebično i  
čisto ljubili u nesebičnom poštovanju i 
nježnosti. A ipak, svaka je obitelj 
pozvana na svetost, svaki je  čovjek 
pozvan na svetost, na darivanje i ljubav. 
Gdje postoji darivanje u ljubavi, tu je 
sreća i mir. Gdje toga nema nastaje 

pakao. Nesnošljivo je živjeti u ozračju 
sebičnosti i traženju svoga prava i svoje 
volje. Isuse, vrati svim obiteljskim 
zajedništvima otvorenost za ljubav i 
međusobno darivanje. Daj svim ljudima 
milost ljubavi. Vrati Isuse, ženama i 
muževima prvu ljubav međusobnog 
prepoznavanja, obogaćivanja i radosti.  
Isuse, nema ljudskoga iskustva, osim 

grijeha, kroz 
koje nije 
prošla i tvoja 
obitelj. I ti si, 
zajedno s 
Majkom i 

Josipom 
iskusio 

progonstvo i 
raspolovljenos
t između doma 
i bezdomnosti. 
Sjeti se boli 

mnogih ljudi u Hrvatskoj koji su 
prognani sa svojih ognjišta i pomozi im 
da nađu utjehu u tvojoj Svetoj Obitelji. 
Isuse, vrati svim obiteljima mir. Pomozi 
im da nasljeduju tvoju obitelj u svim 
poteškoćama i nevoljama.  
Tvoji roditelji, Isuse, sveti supružnici 
Josip i Marija, donijeli su te prikazati u 
Hram da obave propis Zakona. Time su 
dopustili tvome Ocu da pokaže da je 
zainteresiran za svako ljudsko čedo. 
Postoji neraskidiva veza između 
običnog, svakodnevnog i vjerničkoga 
života. Isuse, pomozi našim obiteljima 
da pronalaze snagu za svoj život u 
posvećenju tebi te da nedjeljni pohod 
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DAROVANA OBITELJ 



tvome Domu bude svjetlo i toplina 
izgradnji njihova doma.  Tvoji su sveti 
roditelji, Isuse, u riječima starca Šimuna 
stekli još jedno iskustvo o veličini 
Djeteta koje prinose o tvojoj veličini 
Isuse. Ali to svijetlo iskustvo začas se 
pretvara u tamu Golgote. I život svake 
ljudske obitelji ima svoje visine i dubine, 
svjetlosti i tame, radosti i žalosti. Isuse, 
vrati vjeru u pobjedu ljubavi ondje gdje 
je ta ljubav u pitanju. Vrati, Isuse, snagu 
onima koji su na rubu svojih ljudskih sila 
i koji su u opasnosti da ustuknu pred 
silama zla, razdora i mržnje. Neka se 
nitko nikoga ne boji, neka se svatko 
svakome raduje! Isuse, tvojim 
prikazanjem u Hramu počinje tvoj 
skroviti život. Šutnja, rad i rast u 
skrovitosti Nazareta. "Dijete je raslo i 
jačalo, te se napunjalo mudrosti, i 
milost je Božja bila na njemu", veli 
evanđelist. Isuse, vrati djeci povjerenje u 
svoje roditelje. Daj roditeljima da 
poštuju svoju djecu kao osobe i shvate 
da djeca ne pripadaju njima, nego 
prvenstveno Tebi koji im jedini možeš 
dati milost rasta u mudrosti. Isuse, neka 
sva djeca svijeta zajedno s tobom rastu i 
odrastu, u krugu svoje obitelji. za veliku 
obitelj svijeta!  
Ti si, Isuse, živio u Svetoj Obitelji. Ali. ti 
nastavljaš živjeti u svakoj našoj obitelji. 
jer si u svakom srcu koje ti otvara vrata. 
Ti želiš u svakome od nas otkriti i oca i 
majku, brata i sestru i omogućiti tako 
svakome iskustvo Svete Obitelji, jer 
svetost izvire iz tvoga srca. Dođi, Isuse, 
ponovno u ove božićne dane u svako 
srce, u svaku obitelj! 

fra Zvjezdan 

 
 
 
 

Osam dana nakon 
rođenja Sina 
Božjega Isusa 
Krista, sveta 
Katolička Crkva 
slavi blagdan 
presvete Djevice 
Marije Majke 
Božje – 

Bogorodice. Uistinu je pravedno i 
dostojno da veselje i slava Božića ne 
zaboravi onu iz koje je i samo preko koje 
je došao k nama Spasitelj svijeta. 
Dogma o Mariji kao Bogorodici 
proglašena je na III. općem saboru u 
Efezu 431. godine. Naslov “Bogorodica” 
izriče uvjerenje da je Marija rodila, ne 
samo čovjeka Isusa, nego i pravoga 
Boga, te da je Isus Krist samo jedna 
osoba s dvije neodvojive naravi. 
Majčinstvo Blažene Djevice Marije 
nadilazi svako obično ljudsko 
majčinstvo i ulazi u velike božanske 
tajne Presvetoga Trojstva. 
Posebno je značajno da blagdan 
Presvete Djevice Marije, Majke Božje 
pada baš na prvi dan nove godine, te je 
kao neka čestitka koju Crkva upućuje 
svim svojim sinovima i kćerima širom 
svijeta; čestitka sreće, ljubavi, mira i 
svakog blagoslova u ime Marije koja 
nam je s Isusom dala svako dobro. 
 
 
 
 

Svetkovina Svete  

Bogorodice Marije 

www.franjevci-zemun.com      

 tel. 011 / 2198134 



Svake godine prvu nedjelju iza Božića slavimo 

blagdan Sv. Obitelji. Bog je htio ući u ovaj svijet 

kroz obitelj, kao jednu od temeljnih vrijednosti 

čovjekove egzistencije. Htio je roditi se u obitelji, 

rasti u obitelji i biti okružen obiteljskom ljubavlju. 

To je ujedno i temeljna zakonitost svakog 

ljudskog života: svaki se čovjek rađa u obitelji, tu 

ga okružuje ljubav oca i majke, obitelj je prostor 

njegova rasta, njegovih prvih koraka u svijet, 

mjesto njegove sigurnosti. Dvije su temeljne 

vrijednosti zbog kojih slavimo današnji blagdan: 

sveta je Obitelj stavljena kao uzor svim našim 

obiteljima po zajedništvu ljubavi i po vršenju volje 

Božje. Josip prihvaća Boga i sve Božje planove 

iako često vrlo malo razumije, Marija je 

„službenica Gospodnja“ koja želi „neka bude“ 

kako to Bog hoće, a sin Isus čitavo će svoje biće 

staviti u vršenje volje Očeve, to će biti njegova 

„hrana“ kojom će se svaki dan hraniti. 

Stoga je danas dan svake obitelji. Prije svega da 

se prepozna kao vrijednost. Svi smo mi potekli iz 

obitelji i činimo obitelj. Danas je dan posebnog 

prepoznavanja te činjenice. Da se sjetimo obitelji 

iz koje smo potekli, svojeg oca i majke, svoje 

braće. Da si posvijestimo činjenicu da i mi činimo 

jednu obitelj: možda sam otac, majka, dijete u toj 

obitelji. Da li je to naše zajedništvo, zajedništvo 

ljubavi? To je posebno važno danas, kad je 

ljudska obitelj rastrgana ritmom vremena, 

potrošačkim mentalitetom, raznim otuđenjima 

koja sa sobom donosi ova civilizacija!  

Da li je moja obitelj prebivalište Božje po ljubavi 

koja u njoj struji, po vršenju volje Božje? Kako 

lijepo odnose u obitelji ističu današnja čitanja. 

Ljubav, opraštanje, prihvaćanje drugoga i 

poštivanje svačijeg dostojanstva oca i majke, 

sina i kćeri, - sve su to vrijednosti na koje nas 

potiče danas Riječ Božja. To su ujedno i pravila 

svakog pravog obiteljskog života. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZ KATOLIČKOG KALENDARA 
 

Ponedjeljak, 29. prosinca: 
sv. Toma Becket. 

Srijeda, 31. prosinca: 
Sv. Silvestar, papa. To je 

ujedno i   Stara   Godina. 

Euharistijsko slavlje će biti u 

17 sati. Kod te svete mise bit 

ćemo upoznati s uspjesima i 

nadanjima u radu našeg  

vjerničkog zajedništva i našeg 

samostana i crkve kroz ovu 

godinu koja je na izmaku. 

Također ćemo se zahvaliti 

Gospodinu za sva primljena 

dobra. Neka ta Euharistija 

bude naš zajednički BOGU 

HVALA za mnogo toga po 

čemu smo kroz proteklu 

godinu otkrivali da je Bog 

dobar! 

Četvrtak, 1. siječnja: 
NOVA GODINA – blagdan 
MARIJE BOGORODICE.  
Svete mise su u 9 i 18 sati. 

 
HVALA svim vjernicima 
koji su se odazvali pozivu 
biskupijskog Caritasa i dali 
svoj dar za najpotrebnije 
među nama.  
Zahvaljujemo i onima koji 
su svojim prilogom 
pomogli nabavku borova i 
 uređenju Jaslica u našoj 
crkvi. 


