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4. NEDJELJA DOŠAŠĆA (B)

EVO, ZAČET ĆEŠ I RODITI SINA.
O ljubavi tvojoj,
Gospodine,
pjevat ću dovijeka.
O ljubavi Gospodnjoj
pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati
tvoju vjernost.
Ti reče: »Zavijeke je sazdana
ljubav moja!«
U nebu utemelji vjernost svoju.

»Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u
Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut
ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će
se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin
Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i
kraljevat će nad domom Jakovljevim
uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti
kraja.«
Lk 1, 26-38

»Savez sklopih s
izabranikom svojim,
zakleh se Davidu, sluzi svome:
tvoje potomstvo
održat ću dovijeka,
za sva koljena sazdat ću
prijestolje tvoje.«
On će me zvati: Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega.
Njemu ću sačuvati dovijeka
naklonost svoju
i savez svoj vjeran.

EVO ME!

Želim ući u tajnu tvoje ljubavi,
Bože! Dolaziš k Djevici Mariji s
porukom i molbom. Za svoje djelo
spasenja trebaš i ljudsku pomoć,
suradnju čovjeka. Ne želiš bez
čovjeka ostvariti tako Jedinstveno
djelo spasenja. Ne želiš sam sve
učiniti. Trebaš ljudsku slobodnu
suradnju i ljubav. Kao da se na
jedinstven način želiš sagnuti do
čovjeka moleći ga za pomoć. Već
je divan čin tvoje ponizne ljubavi i
samo navještenje, kada si anđela
Gabrijela poslao k Djevici Mariji s
porukom svoje ljubavi. Nebo i
zemlja očekuju odgovor one koju si

izabrao za svoju
prvu suradnicu u
djelu spasenja.
Marija reče:
"Evo
službenice
Gospodnje!" Marija
je spremna. Stavlja
se potpuno tebi na
raspolaganje.
Postaje Majkom i
ostaje službenicom.
U povijesti spasenja
sveti su ti ljudi često
darivali svoje uho da
ih naučiš slušati,
svoje sposobnosti
da čine ono što si od
njih tražio. Divnih li primjera ljudi
koji su izrekli i ostvarili svoj: "Evo
me!" Ipak, najpotpuniji i najdublji
odaziv na tvoj poziv ostvarila je
Djevica Marija. Najneobičniji
zahtjev i ponuda bili su upućeni
njoj. Od nje se tražilo da prekroji
sve svoje životne planove, da se
potpuno preusmjeri prema tvojoj
volji. Ona je to spremno prihvatila i
svojim je životom vršila sve što se
od nje tražilo!
Na krštenju je i za mene rečeno da
postajem ud Krista svećenika,
kralja i proroka. Na krštenju sam i

ja postao tvoj učenik i tvoj sluga,
tvoj prijatelj i tvoj pouzdanik. Na
krštenju sam i ja rekao svoj: "Evo
me!" Često u životu imam prigodu
da odaziv tvome pozivu ponovim i
obnovim. Svaka obnova krsnog
zavjeta i krsnih obećanja prigoda
je da novim žarom ostvarim ono
čemu ne uspijevam uvijek biti
vjeran i dosljedan. Prigoda je da
provjerim
svoju
spremnost
služenja tebi. Hvala ti za svaki
trenutak koji mi govori da još
uvijek računaš na mene, da imaš
planove sa mnom i da sam ti
važan. Pošalji i k nama danas,
Gospodine, anđela svoga, pošalji
glasnika novoga svijeta, novoga
života, novih odluka. Pošalji
glasnika mira i ljubavi i neka u
nama nađe suradnike tvoje
milosti.
Hvala ti, Gospodine, za Mariju,
Djevicu, Bogorodicu! Hvala ti za
njezinu spremnost da se potpuno
preda tebi! Hvala ti za njezin Da,
za njezin Fiat! Hvala ti za njezino
djevičansko materinstvo. Hvala ti
za plod njezine utrobe. Neka ti je
naša hvala i slava, osobito u ovim
dolazećim raspjevanim božićnim
danima! fra Zvjezdan
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Sveti Stjepan, prvomučenik

K

ako je broj kršćana rastao iz dana
u dan Apostoli su osjetili potrebu
oformiti svoje pomoćnike i tako
nastaju đakoni. Prvotna im je zadaća
bila paziti na red kod zajedničkih
molitvenih susreta, dijeliti vjernicima
poklone i nositi Euharistiju bolesnima i
utamničenima.
Najugledniji
i
najenergičniji među đakonima bio je
Stjepan. Tek što je počeo djelovati
istaknuo se revnošću i čudesima koja je
Duh Sveti činio preko njega. Navukao je
na sebe mržnju starih Židova zbog
plemenite i smione slobode kojom je
naviještao Evanđelje u svakoj prigodi.
Tako jednog dana, kad im je predbacio
što su progonili proroke i ubili Krista, oni
ga izvedoše izvan grada i tu ga
kamenuju. Stjepan je tako postao prvi
mučenik, prvi je prolio krv za Krista. U
trenucima umiranja moli za one koji su
mu oduzimali život. Stjepan je ubijen ne
bi li se razbila nova "sekta" koja u
raspetome Isusu vidi obećanog Mesiju.
Činjenica je da je ova mučenička smrt
još više ujedinila prve kršćane i pobudila
u njima spremnost čak i krvlju svjedočiti
svoje uvjerenje: Isus je obećani Mesija,
on je Spasitelj svijeta. Svima koji danas
slave imendan upućujemo iskrene
čestitke i želimo čvrstu vjeru poput
Stjepanove.

tel. 011 / 2198134

U velikom lancu ljudi koji pripravljaju put
Gospodinu u svijet nalazi se i David, židovski
kralj. Bog mu preko proroka Natana upućuje riječi
koje ćemo čuti i u današnjem Evanđelju:
Gospodin s tobom, bit ćeš velik, tvoje će
kraljevstvo trajati dovijeka. David toga časa ni ne
sluti da je on jedna stepenica u silasku Boga u
ovu našu povijest: Da je to proroštvo koje će se na
njegovom „sinu“ (potomku) ispuniti u punini.
Tako je David ugrađen u Božji advent svijetu! On
je tip Krista-Pomazanika na kojemu će se ove
Natanove riječi ispuniti u punom značenju.
Evanđelje nam o tome nepobitno svjedoči. U tom
Lukinom tekstu danas na poseban način
prepoznajemo evanđelje-radosnu vijest. To je
njegova meditacija,
sva satkana od
starozavjetnih niti, koja u sebi nosi veliku poruku
o Bogu i čovjeku. Pred nama je Žena posljednja
stepenica Božjeg adventa, vrata kroz koja će Bog
zakoračiti u ovaj naš svijet, u ovu našu povijest.
Ona će začeti silom Božjom, jer spasenje čovjeka
je isključivo Božja inicijativa. Bog je kadar iz
nemogućih ljudskih okolnosti izvesti svoja divna
djela: djevica će začeti, stari panj isklijati
mladicom! U Mariji će među nama zaživjeti sam
Bog, to će čedo biti Sin Božji! Spajaju se nebo i
zemlja! Bog i čovjek! Vječno i prolazno! Sve se to
sastaje u jedinstvenoj osobi Isusa – Marijina
sina. Vrijedno je ovdje sjetiti se pjesme Vladimira
Nazora, Vjesnik:
Arkanđelov glas zamuknu. – Zaljulja se sva
zemlja. Šušnu, zašumje na moru val, u lugu list a
kao uzdah radosti, ko poklik sreće iza duga
čekanja, od brijega k brijegu, s jednog mora
drugome, R´ječ jedna tad se prosu po c´jeloj
Zemlji: - K r i s t !
Isus iz Nazareta najdublji je Božji zakoračaj na
SA ZAHVALNOŠĆU SE PRIMA POMOĆ ZA
NABAVKU BOROVA I UREĐENJE JASLICA.

IZ KATOLIČKOG KALENDARA
Srijeda, 24. prosinca,
BADNJAK–
predvečerje blagdana Božića!
u 18 sati: prva božićna sveta
misa. To je prilika za one koji
ne mogu na polnoćku a žele u
božićnom raspoloženju
proslaviti božićnu noć.
u 23:45 sati: božićni koncert a
MISA P O L N O Ć K A
u 24:00 sata
Četvrtak, 25. prosinca:
blagdan BOŽIĆA
„Isus se rodi u štalici“… naša
Euharistijska slavlja bit će
kao nedjeljom, tj. u
9, 11 i 17 sati.
Nastojmo pjesmom i molitvom
prihvatiti raspoloženje Božića…
Petak, 26. prosinca:
drugi dan BOŽIĆA
Sveti Stjepan Prvomučenik
…slavimo taj blagdan svetim
misama u 9 i 17 sati
Subota, 27. prosinca,
sv. Ivan, apostol,
sveta misa u 17 sati. Prilika za
blagoslov vina.
NEDJELJA, 28. prosinca,
SVETA OBITELJ ISUSA,

MARIJE I JOSIPA
svete mise po nedjeljnom
rasporedu:
u 9, 11 i 17 sati
Još ima
kalendara i božićnih čestitki
na raspolaganju u sakristiji.

