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4. NEDJELJA KROZ GODINU - U GODINI „A“ 

SVIJEĆNICA – PRIKAZANJE GOSPODINOVO 

Tko je taj kralj slave? 
To je sam Gospodin. 

 
Podignite, vrata, 

nadvratnike svoje, 
dižite se, dveri vječne, 
da uniđe Kralj slave! 

 
Tko je taj Kralj slave? 

Gospodin silan i junačan, 
Gospodin silan u boju! 

 
Podignite, vrata, 

nadvratnike svoje, 
dižite se, dveri vječne, 
da uniđe Kralj slave! 

 
Tko je taj Kralj slave? 

Gospodin nad Vojskama 
- on je Kralj slave! 

 

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 sviju naroda:  
svjetlost na prosvjetljenje naroda,  
slavu puka svoga izraelskoga.« 
Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih 
blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: »Ovaj je evo postavljen na 
propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan — a i 
tebi će samoj mač probosti dušu — da se razotkriju namisli 
mnogih srdaca!« 

Kad sretnemo nekoga tko nam 

duguje zahvalnost odmah se 

toga sjetimo.  

A koliko smo puta sreli nekoga 

kome mi dugujemo zahvalnost 

a da se toga nismo sjetili. 
                             (Goethe) 

VIDJEŠE OČI MOJE SPASENJE TVOJE. 



4. nedjelja kroz godinu Lk 2,22-40: 

  
TA VIDJEŠE OČI MOJE SPASENJE TVOJE 

      
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 
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 svako srce, u 
svaku obitelj!  
 

                                        fra Zvjezdan



RODITELJSKA LJUBAV 

 
Mladić je sam sjedio u autobusu i gledao je kroz prozor. 
Bilo mu je malo više od 20 godina i bio je lijep. Momak od 
oka, kako bi se reklo. Na stanici je ušla neka žena i sjela 
do njega. Nakon što su razmijenili nekoliko riječi o 
toplome proljetnom vremenu, mladić reče: “Bio sam dvije 
godine u zatvoru. Jutros sam izašao i vraćam se kući.” 
Iz njega je potekla bujica riječi. Pripovijedao je kako je 
odrastao u siromašnoj, no poštenoj obitelji, kako je 
svojim kriminalnim djelima osramotio roditelje i nanosio 
im bol. 
Dvije godine nije ništa čuo o njima, znao je da su 
presiromašni da bi platili put i posjetili ga u zatvoru. 
Kako su bili nepismeni, nije od njih mogao očekivati niti 
pismo, a ni on nikomu nije pisao. 
Tri tjedna prije izlaska iz zatvora pokušao je uspostaviti 
vezu s ocem i majkom, zatražio je od njih oproštenje i 
ispričao se za tolika razočaranja. Kad je pušten na 
slobodu, ušao je u ovaj autobus koji će ga provesti pored 
kuće i vrta gdje je odrastao i gdje se nada da i sada 
stanuju njegovi roditelji. U pismu im je napisao da na 
jabuku ispred kuće svežu komad bijeloga platna koji će 
on iz autobusa vidjeti i tako znati da su mu oprostili i da 
ga primaju. Ako ne bude znaka, on će produžiti 
autobusom do drugoga grada i tako zauvijek otići iz 
njihova života. 
Što se autobus više približavao mladićevu domu, on je 
bivao nemirniji, jer se plašio da na granama stare jabuke 
neće vidjeti bijeloga znaka. 
Nakon što je saslušala priču, žena predloži da se 
zamijene za mjesta: “Ja ću umjesto Vas gledati kroz 
prozor.” 
Autobus je bio sasvim blizu i žena opazi stablo. 
“Pogledaj, pogledaj!”, reče ganuta do suza. “Cijelu su 
jabuku okitili bijelim vrpcama.” 

Bruno Ferrero 
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IZ KATOLIČKOG 

KALENDARA 

  
Ponedjeljak, 03. veljače: 
sv. Blaž, biskup i mučenik. 

Utorak, 04. veljače: 
sv. Josip Leoniški,  
prezbiter, I. reda. 

Srijeda, 05. veljače: 
sv. Agata, djevica i mučenica. 

Četvrtak, 06. veljače: 
sv. Petar Krstitelj, Pavao Miki i 

drugovi, japanski mučenici. 
Petak, 07. veljače: 

sv. Koleta iz Corbie, djevica, II. 
Reda; prvi petak u mjesecu. 

Subota, 08. veljače: 
sv. Jeronim Emiliani. 

 

RASPORED  EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA 
Nedjeljom u  9, 11  i  u 17  sati.  Radnim  danom u 17 sati. Ponedjeljkom nema sv. mise. 
 

www.franjevci-zemun.com 

tel. 01/2198-134 



Danas (02. veljače 2014.) uz večernju svetu misu započinjemo 
Devetnicu u čast Gospe Lurdske. Molit ćemo za naše osobne 
potrebe i za sve bolesnike. 

 

Tvrde su riječi pale 
preko usta starca 
Šimuna. Sigurno je 
tvrdoću tih riječi 
najbolje osjetila Marija. 
Isus će biti znak 
protivljenja i prianjanja. 
On će biti točka 
opredjeljenja. 
Kamen 
smutnje. 
Uz mnogo 
diskrecije 
pokazuju nam 
Evanđelja 
kako je Marija 
bila tihi 
svjedok ovog 
proročanstva; 
svjedok koji se 
u tom 
momentu znao 
opredijeliti. 
Krist je i danas 
znak protivljenja. No, 
višestruk je njegov 
znak danas. Sigurno i 
zato, što ga mnogi ljudi 
ne poznaju ili ga ne 
primaju, protive mu se. 
To je ostvarenje 

jednog sudbonosnog predskazivanja. No, ne bi li bilo 
možda bolje da taj znak „protivljenja“ radije 
prepoznajemo u svojoj sredini i u nama samima? 
Krist se želi postaviti kao osovina povijesti, svijeta i 
čovječanstva u znaku opredjeljenja. 
Pretpostavlja da smo se već u svojoj biti opredijelili za 
Krista. Krštenje je tome znak. Kod tog krštenja dana 
nam je zapaljena svijeća. To je znak „Svijetla na 

prosvjetljenje naroda!“ tj. Krista Gospodina. 
Zato na Svijećnicu u vidu obnove našeg opredjeljenja 
za Krista ponovno dozivamo u pamet simboliku 
zapaljene svijeće. Zazivamo nad nju Božji blagoslov, 
kako bi je onda ponijeli svojim kućama. To je učinjeno 
u vidu obnove našeg oduševljenja za Krista i sve što je 
njegovo, kako bismo bili u skladu s Njegovim 
Evanđeljem uistinu  „Svjetlo svijeta!“ 

 

Liturgijska čitanja: 
Mal 3,1-4-----Heb 2,14-18-----Lk 2,22-40 

 


