




SVETKOVINA SVETE BOGORODICE MARIJE - 
NOVA GODINA

Na Novu godinu slavimo zajednički 
rođendan, naše zajedničko rođendansko 
postojanje u Novoj godini.  Opraštamo se 
od proljeća, ljeta, jeseni i zime iz  godine 
2019., od dvanaest mjeseci, 365 dana, 
da bismo se okrenuli daru Nove godine. 
Sigurno je da 2019. godinu ne skidamo kao 
staromodni komad odjeće što ga bacamo 
u kut ili ga dajemo u otpad. Godina 2020. 
pripada nama, ona živi u nama i dalje sa 
svim iskustvima, koja smo u njoj imali, 
dobrim i lošim, radosnim i žalosnim.

KAO MARIJA
Tko bi nas mogao bolje poduprijeti u 
pozitivnom stavu za dolazeću godinu, kao 
žena, koja nije samo svoju iduću godinu 
stavila u Božju ruku, nego svoj cijeli život. Sa 
svim godinama svoga života ona se povjerila 
njemu, za kojeg je bila duboko osvjedočena, 
da je on vodi punini života. Iako to njoj 
donosi mnoge boli i neugodnosti. Elizabeta 
je rekla o svojoj rodici Mariji: “Blažena ti što 
povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od 
Gospodina.” (Lk 1,45) I Marija sama pjeva u 
pjesmi koja odzvanja kroz cijeli njezin život, 
također i u teškim vremenima: “Veliča duša 
moja Gospodina i klikće duh moj u Bogu 
mome Spistelju, što pogleda na neznatnost 

službenice svoje: odsad će me svi naraštaji 
zvati blaženom”.

KAO PASTIRI
Možda nam je kao pastirima u evanđelju. 
Njima je bilo obećano, da je rođen Spasitelj, 
koji treba osloboditi svu zemlju.Očito je da 
nisu sasvim vjerovali obećanju. Morali su 
biti sumnjičavi, jer im je uvijek obećavan 
bolji život, što se nikada nije ostvario. 
Sumnjali su dakle: “Je li to istina?” “Zašto su 
anđeli trebali doći upravo k njima s jednom 
takvom porukom, njima jednostavnim 
ljudima?” Ipak su krenuli na put. Morali 
su tražiti, da otkriju gdje se obećanje slaže 
sa stvarnošću. Kad su našli mjesto, dali su 
svjedočanstvo o obećanju, koje im je Bog 
dao. Ljudi su se mogli samo diviti. Vratili 
su se obogaćeni i puni zahvalnosti, jer 
je Bog održao riječ. Bili su blaženi, jer su 
vjerovali, da se ispunilo što im je rečeno od 
Gospodina.

NOVOGODIŠNJA ŽELJA
Ne želim vam samo zdravlje, nego želim da 
možete kako sa zdravljem tako i s bolešću 
ophoditi, da raste vaše povjerenje u život, 
kojeg on drži u svojim rukama.
Ne želim vam samo sreću, nego da isto tako 
u sreći kao i u očitoj nesreći možete sačuvati 
pogled koji bi vas htio voditi zrelijem i 
punijem životu, također i onda kada on za 
vas traži neravne i tamne putove.
Ne želim vam samo radost, nego da se vi 
isto tako u radosti kao i u boli i patnji čvrsto 
držite onoga, koji nas sve poznaje bolje 
nego mislimo, i da na ovaj način vaša vjera 
u Boga bude posvećena.



IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 30. prosinca

UTORAK, 31. prosinca

SRIJEDA, 1. siječnja 
SVETA BOGORODICA MARIJA 

                     NOVA GODINA 
ČETVRTAK, 2. siječnja

PETAK, 3. siječnja

SUBOTA, 4. siječnja

NEDJELJA, 5. siječnja

RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA
          Nedjeljom  u  9  i  u 17  sati.  Radnim danom u 17 sati.

Ponedjeljkom nema svete mise.

www.franjevci-zemun.com  tel. 011 / 2198134

SVETA OBITELJ
Danas blagdanski i molitveno skrećemo 
svoju pažnju prema obitelji. Svi smo mi 
izrasli iz obitelji i svi smo u njoj stekli prva 
iskustva života. Radosti, ljubavi i sve što tvori 
život. Obitelj je gnijezdo našega života. Zato 
se slobodno može reći da je svaka obitelj 
sveta obitelj. Obitelj je svetost ovoga svijeta. 
Ona je osnovna jedinica društvenog života. 
Ona može biti ili mjesto života ili mjesto 
smrti. Neki danas misle da je obitelj nešto 
što nadiđemo. Ipak, „nema ni jedne“ druge 
društvene jedinice koja bi mogla zamijeniti 
obitelj.  
  
Zato svatko uvijek živi svoju obitelj na 
svoj način. Sve su obitelji slične i sve su 
različite. Obitelj je prva baza gdje počinje 
ostvarivanje zajedništva i ljubavi. Iz obitelji 
se prelijeva socijalnost i ljubav na cijelu 
ljudsku zajednicu. U obitelji se upoznaje 
oca, majku, braću, sestre i zajedničkog Oca, 
Boga. Obitelj je pojam za zajedništvo. Ona 
se oslanja na prirodu i na svjesnost. Zato 
se i može uočiti različitosti u shvaćanju i 
formiranju obitelji. Svako vrijeme i način 
života davati će svoj oblik i način obitelji. 
Obitelj je također razumljiva u pojmu samog 
čovjeka. Postoji individualno i komunitarno 
shvaćanje čovjeka. Tako i obitelji. 
                      
                             Marijan Jurčević, OP


