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SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

DIJETE JE RASLO, PUNO MUDROSTI.
Kad se po Mojsijevu zakonu navršiše dani njihova čišćenja,
poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu – kao
što piše u Zakonu Gospodnjem.
Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u
Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i
napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.
Lk 2,22.39-40

DAROVANA OBITELJ

Bože 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 raspolovljenost
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 tvome Domu bude svjetlo i
toplina izgradnji njihova doma.
T Dođi, Isuse, ponovno u ove
božićne dane u svako srce, u
svaku obitelj!
fra Zvjezdan

Premda je, s obzirom na
Gospodinovo
utjelovljenje
i
rođenje,
inicijativa
isključivo
Božja, a milosni dar potpuno
besplatan, ipak Božji dolazak na
zemlju nije bio ni jednostran ni
jednodimenzionalan.
Naprotiv,
pretpostavljao je upravo potpunu
slobodnu suradnju u okviru
ljudskih mogućnosti.

Na tragu Marijina svjedočanstva
i života pozvani smo i mi
vjernici doživljavati Gospodina i
ostvarivati isto takvo zajedništvo.
Kao biće odnosa pozvani smo
stupiti u iskren sinovski odnos s
njime, čime prihvaćamo da smo
razumjeli dar kojim smo obdareni
i kojim smo bitno određeni.
I dok drugima svjedočimo i dok
im pomažemo da se osjete
djecom Božjom, mi za njih, poput
Marije, imamo bogomajčinsku
odgovornost, jer im pomažemo
da se Bog rodi u njihovim srcima.
Budimo stoga i mi, poput one koja
je Boga na svijet donijela i koja ga
je kao Majka odgajala, donositelji
Boga ovome svijetu, te pokažimo
svoje bogomajčinstvo svijeta
čuvajući njegovu prisutnost kako
u svome srcu, tako i u srcima ljudi.
dr. sc. don Ivan Bodrožić

SVETIŠTE LJUBAVI I ŽIVOTA
Na dramatičan način ocrtava nam Matejevo
evanđelje prijetnju prema Svetoj Obitelji, kratko
nakon posjeta mudraca s Istoka novorođenom
Djetetu Isusu. Kralj Herod vidio je u Djetetu
mogućeg konkurenta, kojeg je u svakom slučaju
htio isključiti. I tako je došlo do ubijanja djece u
Betlehemu. "Herod je dao poubijati sve dječake
u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine
naniže – prema vremenu što ga razazna od
mudraca" (Mt 2,16 b).
Treba zahvaliti Božjem zahvatu da je Dijete Isus
spašeno od toga pomora. Bog je poslao Josipu
anđela u snu, i Josip je na poticaj anđela
krenuo s Djetetom i njegovom majkom
Marijom u Egipat. Tamo su se zadržali dok
Herod nije umro. Tako je život Djeteta Isusa
spašen. Josip iz Nazareta pokazao se kao čuvar i
zaštitnik njemu povjerene osobe: Djeteta Isusa i
njegove djevičanske supruge Marije.

IZ KATOLIČKOG
KALENDARA
ponedjeljak, 1. siječnja
NOVA GODINA
MARIJA BOGORODICA
utorak, 2. siječnja
Bazilije Veliki
srijeda, 3. siječnja
Ime Isusovo
četvrtak, 4. siječnja
Anđela, Emanuel
petak, 5. siječnja
Miljenko, Emilijan
subota, 6. siječnja
BOGOJAVLJENJE,
TRI KRALJA
nedjelja, 7. siječnja
KRŠTENJE ISUSOVO

Bog stoji na strani ljudske ljubavi, koju čovjek i
žena žive trajno u vjernosti; On daruje
savršenost u nebeskom kraljevstvu. On je
odvjetnik života svih ljudi, osobito djece, bilo da
su rođena ili nerođena!
Tako danas na svetkovinu Svete Obitelji
preporučujemo naše obitelji zaštiti Djeteta Isusa
i zagovoru Majke Božje Marije i Svetoga Josipa.

fra Jozo Župić
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