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U ono vrijeme: Ivan 
ugleda Isusa gdje 
dolazi k njemu pa 
reče: 
»Evo Jaganjca Božjega 
koji odnosi grijeh 
svijeta! To je onaj o 
kojem rekoh: Za 
mnom dolazi čovjek 
koji je preda mnom jer 
bijaše prije mene! Ja 
ga nisam poznavao, 
ali baš zato dođoh i 
krstim vodom da se on 
očituje Izraelu.« 

I posvjedoči Ivan: 
»Promatrao sam Duha 
gdje s neba silazi kao 
golub i ostaje na 
njemu. Njega ja nisam 
poznavao, ali onaj koji 
me posla vodom 
krstiti reče mi: ’Na 
koga vidiš da Duh 
silazi i ostaje na 
njemu, to je onaj koji 
krsti Duhom Svetim.’ I 
ja sam to vidio i 
svjedočim: on je Sin 

Božji.«     Iv 1, 29-34 

 
 

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU (A) 

Gospodin mi reče: »Ti si sluga moj, Izraele, u kom ću se 
proslaviti!« A sad govori Gospodin, koji me od utrobe 
slugom svojim načini, da mu vratim natrag Jakova, da se 
sabere Izrael. Proslavih se u očima Gospodnjim, Bog 
moj bijaše mi snaga. I reče mi: »Premalo je da mi budeš 
sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš ostatak 
Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da 

spas moj budeš do nakraj zemlje.«         Iz 49, 3.5-6 



EVO JAGANJCA BOŽJEGA! 
  
suse, Ivan te je prepoznao kao 
Jaganjca Božjega. Pri tom je mislio 
na onaj čudesan događaj kada su 

Izraelci izašli iz Egipta. Spasiteljski i 
zaštitni znak njihova izlaska bila je 
jaganjčeva krv kojom su obilježili 
dovratnike svojih kuća. Tada su 
blagovali to zaklano janje. Dok čitam 
tu povijest, otkrivam u tebi, Isuse 
istinu i stvarnost. 
Ti si na križu 
žrtvovan kao nevini 
jaganjac. U vrijeme 
kada su u hramu 
ubijali janjad za 
pashalnu gozbu po 
židovskim 
obiteljima, ti si 
visio na križu i 
dovršio si djelo 
spasenja. Tvojom smo krvlju 
obilježeni i otkupljeni. Tvoja nas je krv 
otela sili zla i pobijedila je snagu 
grijeha. Ti si Jaganjac koji oduzima 
grijeh svijeta. Kako je velika bila sila 
Egipta u odnosu na Izraelce! Ipak, 
Bog ih je spasio i sačuvao. Jer, Bog je 
veći od svih sila ovoga svijeta. I nas 
ugrožavaju sile ovoga svijeta. U ovom 
svijetu imamo muku. Sve je manje 
onih koji žele živjeti po svjetlu 
evanđelja. Ljudi sve više ugađaju 
svojim požudama. Mnogi žele 

prohtjeve svoje naravi neobuzdano 
proživjeti. Žele čak da to tako i svi 
prihvate, da se i ozakoni ono što 
odgovara njihovim porivima, 
požudama i strastima. U ovom svijetu 
raspuštenosti, u svijetu u kojem se 
laže, psuje, krade, teško je ostati čist. 
Oni koji žele po svaku cijenu živjeti 
prema glasu savjesti i prema svjetlu 
evanđelja čine se ludi u očima ovoga 

svijeta. Kao da tvoji 
učenici ne žive 
normalnim, prirodnim 
životom. Svijet se sve 
jače nameće svakom 
čovjeku. U rukama 
svijeta su javni mediji 
priopćavanja koji sve 
više i više hrane i kvare 
srca svih koji se njima 
služe, jer ne priopćuju 

dobro i plemenito, nego zlo i lažno. 
Isuse, mi želimo biti tvoji učenici. 
Vjerujem da si ti istinski Jaganjac koji 
svojom krvlju otkupljuje čovjeka od 
njegovih grijeha. Vjerujem da si i nas 
otkupio i da nas neprestano 
otkupljuješ. Istom vjerom prianjamo 
uz tebe, Isuse, i u povjerenju da su 
Jaganjac koji odnosi grijeh svijeta. 
Vjerujem da je snaga tvoje krvi jača 
od sveg tereta grijeha svijeta. 
Otkupljuješ čovjeka od istočnoga 
grijeha i od svakoga osobnog grijeha. 
Otkupi nas, Isuse, i od sve 

I



zavodljivosti kojima ovaj svijet želi sve 
zarobiti u svoj mentalitet, u svoj način 
života i djelovanja. 
Ti si jaganjac Božji. Ti nas uzmi pod 
svoje okrilje i zaštiti od svega čime 
ovaj svijet prijeti. U tebi želim 
vjerovati da će dobro i ljubav 
pobijediti prijevaru i mržnju.   
                                         fra Zvjezdan 

 
 

SVETI ANTUN PUSTINJAK 
SVETAC KOJEG SU PROGONILI 

DEMONI 
U mnogim crkvama događa se 17. 
siječnja promjena na jednom oltaru: 
sliku ili kip sv. Antuna Padovanskog 
zamijeni lik svetog Antuna Pustinjaka. 
Ta dva sveca imaju ne samo isto ime, 
nego su im i životi dosta podudarni. 
Obojica su se u ranoj mladosti 
posvetila slavi Božjoj. Darovali su svoj 
život Bogu: dok je Antun Pustinjak cijelo 
vrijeme života bio na samotnom mjestu 
– i sveti Antun Padovanski je vrlo rado i 
često odlazio u samostane u pustim 
krajevima te u špiljama provodio vrijeme 
u molitvi i promatranju Isusova Života i 
Muke. 
Iz života sv. Antuna Pustinjaka poznato 
je da je u mladosti izgubio oba roditelja. 
Kad mu je bilo 18 godina, potaknut 
milošću za vrijeme čitanja Evanđelja kod 
sv. mise, odluči izvršavati Isusove 
savjete i želje o savršenom životu. Kao 
prvo razdijeli svoje imanje siromasima, 
uzme štap i pridruži se skupini 
samotnjaka u pustinji. Sav je njegov 

daljnji život bio u odricanju i duhovnom 
rastu. 
Dvadeset je godina živio u nekoj 
ruševini pored rijeke Nila i ondje se trsio 
da svlada sve negativne strasti i živi 
samo za Boga. Nije bila laka njegova 
borba protiv napasti. Demon ga je 
progonio u raznim obličjima – najčešće 
životinjskim, poput svinje ili pretvarajući 
se u vjernog psa. 
Stekavši veliku duhovnu snagu – mnoge 
je privlačio svojim vrlinama. Mnogi su 
dolazili k njemu da žive pod njegovim 
duhovnim vodstvom. 

Svetac se često prikazuje s domaćim 
životinjama, napose svinjama. Slike su 
privukle vjernike da se tom Svecu 
uteknu za pomoć i zaštitu svoga 
blaga. Ovaj zimski Svetac poznat je 
također kao čudotvorac i pomoćnik za 
ono što je ljudima potrebno u 
svakodnevnom životu. 



"ČOVJEK NA KOJEGA SILAZI I OSTAJE  
DUH SVETI, ON JE TAJ KOJI KRSTI  

U DUHU SVETOM" 
 
Po naravi svojoj mi smo otvoreni prema 
budućnosti - prema sutrašnjici. Lice nam je 
usmjereno naprijed. Kako ići naprijed? Koji je 
istinski naš 'program' da idemo naprijed prema 
svojoj sreći i svojem ostvarenju? Nema dvojbe, 
dobro je odmah na početku reći, da se program 
životnog ostvarenja razlikuje od sociološkog i 
političkog programa. Isus je jaganjac Božji koji 
oslobađa od grijeha svijet. A to je grijeh egoizma i 
sebičnosti. 
Cijeli koncept (shvaćanje) čovjeka i čovječanstva 
moguć je samo kod ljudi kod kojih 'radi duša'. 
Bez toga je suvišno govoriti o humanizmu, 
zajedništvu, ljubavi... I kad s Isusom započinje 
Novi čovjek, to znači da započinje vrednovanje i 
shvaćanje čovjeka prema duševnom sadržaju. Što 
je duhovniji čovjek, to je više čovjek. Time je 
započela nova kultura, kultura duha, a iz nje 
slijedi sadržaj ovoga što danas nazivamo 
kulturom. I prije Isusa, a i poslije, ljude su 
vrednovali, pa i odgajali, prema drugim 
kriterijima. 
Danas je nama potreban i duh Ivana Krstitelja 
koji prepoznaje u drugim ljudima Božji duh, ali 
nam je također ponuđeno da u nama bude Božji 
duh koje će nas izdići iznad 'prirodne' razine i 
spojiti nas s Bogom i sveopćim čovječanstvom. 
Tako bi doživjeli Boga kao jedinog Oca i ljude kao 
braću. Samo smo mi ljudi po duhu braća, po 
duhu se razumijemo i ljubimo. 

                                Marijan Jurčević, OP 
 

Ljudi putuju pa se 
dive visovima 

planina, divovskim 
valovima mora, 
dugim tokovima 
rijeka, širokim 

prostranstvu oceana, 
i kružnom pokretu 
zvijezda; a pored 

sebe prolaze i – ne 
čude se ničem. 

          Sv. Augustin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA 

Ponedj., 16. siječnja:  
Marcel, Oton, Mislav 

Utorak, 17. siječnja: 
Sv. Antun Pustinjak 

Srijeda, 18. siječnja:  
Biserka, Margareta U. 

Četvrtak, 19. siječnja:  
Mario, Marta, Ljiljana 

Petak, 20. siječnja:   
Fabijan, Sebastijan 

Subota, 21. siječnja: 
Agneza, Janja, Ines 

Nedjelja, 22. siječnja: 
3. NEDJELJA KROZ 

GOD.  


