
U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga 
i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku 
u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne 
postade ništa. Svemu što postade u njoj 
bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; 
i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne 
obuze. Bi čovjek poslan od Boga, ime mu 
Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči 
za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne 
bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za 
Svjetlo. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje 
svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na 
svijetu i svijet po njemu posta i svijet 
ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi 
ga ne primiše. A onima koji ga primiše 
podade moć da postanu djeca Božja: 

onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su 
rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni 
od volje muževlje, nego - od Boga. Riječ 
tijelom postade i nastani se među nama 
i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima 
kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti 
i istine. Ivan svjedoči za njega. Viče: “To 
je onaj o kojem rekoh: koji za mnom 
dolazi, preda mnom je jer bijaše prije 
mene!” Doista, od punine njegove svi mi 
primismo, i to milost na milost. Uistinu, 
Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i 
istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko 
nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog 
-koji je u krilu Očevu, on ga obznani.
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Isuse, blagdansko raspoloženje polako 
jenjava. Blijede svjetla i sjaja božićnih 
i novogodišnjih dana. Iznenađuje nas 
čak i stanovita umornost i težina prvih 
dana nove godine. Često smo tako 
neraspoloženi. Što sada, Isuse? Čeka 
nas svakodnevni posao, život, dosadni 
susreti, neobavljeni poslovi. Blagdani 
su nas malo izbacili iz redovitoga tijeka 
života.
Ne dopusti, Gospodine, da mi kao tvoji 
učenici zaboravimo na Radosnu vijest 
Božića; ne dopusti da nestanu iz naših 
dubina predivne slike radosti i mira što 
ih donose stranice evanđelja koje govore 
o tvojem dolasku na ovaj svijet. Smijemo 
se i dalje radovati s pastirima i anđelima 
i vjerovati da nismo proslavili samo neku 
idiličnu davnu uspomenu, nego da u toj 

stvarnosti tvoga pohoda i danas živimo.
Neprestano nam se ponavlja riječ tvoga 
utjelovljenja: «Riječ je tijelom postala 
i nastanila se među nama!» To je trajna 
istina. Ti među nama stanuješ, ti s nama 
ostaješ, ti s nama putuješ ovom zemljom, 
ti se nama neprestano raduješ. Zato si 
postao čovjekom da bi nam darovao tu 
sigurnost Božje blizine. Otkako si se 
ti, Isuse, utjelovio i postao čovjekom, 
neprestano je blagdan na ovoj zemlji, 
stalno imamo razloga za radost. Smijemo 
osjećati tvoju blizinu u vlastitom domu, 
na radnom mjestu, na ulici i u crkvi. Ti si 
svugdje i neprestano za nas. Prepoznaj 
nas kao svoje, a nama podari mudrosti 
i hrabrosti da te uvijek i na svakom 
mjestu prepoznajemo kao svoga Učitelja 
i Spasitelja.                           fra Zvjezdan



BOGOJAVLJENJE – SV. TRI KRALJA

6. siječnja slavimo Bogojavljenje ili kako se 
još običava reći Sveta Tri kralja. Evanđelist 
Matej navodi da su mudraci s Istoka pratili 
zvijezdu do Betlehema, vjerujući da će 
ih ona dovesti do novorođenoga Kralja. 
Kada su u štalici pronašli dijete s Marijom 
poklonili su mu se i prinijeli darove: zlato, 
tamjan i smirnu. Tradicionalna simbolika 
ovih darova nalazi se već kod Bazilija 
Velikog – mudraci su Isusu kao Kralju 
darovali zlato, kao čovjeku smirnu i kao 
Bogu tamjan.
Mudraci s Istoka bili su prvi predstavnici 
poganskoga svijeta koji su se došli 
pokloniti Isusu i na taj način naznačiti 
da je on Spasitelj za sve ljude. O njihovu 
dalekom putu u Betlehem i o njihovu 
poklonu svjedoče i slike iz katakomba. 
One ih prikazuju ponajviše četiri na 
broju. Kasnije se broj smanjuje na tri, 
vjerojatno zbog tri dara “zlata, tamjana i 
smirne”. Životi mudraca, koje je predaja 
kasnije nazvala kraljevima i dala imena 
Gašpar, Melkior i Baltazar isprepleteni su 
legendama. Jedna govori da ih je pokrstio 
sv. Toma apostol. Valjda zato što je on od 

apostola prodro najdalje 
na istok, do Indije. 
Njihove su relikvije bile 
donesene u Carigrad, 
a odande u Milano, 
odakle bi ih Rainald 
von Dassel, nadbiskup 
Mainza i kancelar 
Svetog rimskog carstva, 
njemačke narodnosti, 
prenio u Köln. Nad tim 
je relikvijama, koje se 
čuvaju u prekrasnoj 

škrinji, podignuta na njemačkom tlu 
najveličanstvenija katedrala. Ona je još i 
danas najveći ures grada Kölna u kojem se 
veoma razvilo njihovo štovanje.
Crkva na Zapadu od 4. stoljeća svetkuje 
Božić kao svetkovinu Kristova dolaska 
na svijet. U isto vrijeme, a i ranije, u 
mnogim krajevima kršćanskoga Istoka, 
svetkovala se umjesto Božića današnja 
svetkovina Kristova objavljenja. Božić se 
uglavnom slavio kao svetkovina Kristova 
rođenja, a Bogojavljenje kao svetkovina 
objavljenja Kristova božanstva. S 
vremenom su sve kršćanske zajednice 
poprimile svetkovanje Božića, a rimska 
je zajednica počela slaviti svetkovinu 
Bogojavljenja. Uoči Bogojavljenja običava 
se blagoslivljati voda kojom se onda 
škrope stanovi prigodom blagoslova kuća. 
I naše obitelji svojim životom morale bi 
objavljivati Krista. Blagoslov kuća morao 
bi biti vanjski znak da će se u obitelji živjeti 
kršćanskim, to jest Kristovim životom, po 
načelima Evanđelja.



IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 6. siječnja

UTORAK, 7. siječnja

SRIJEDA, 8. siječnja 
 

ČETVRTAK, 9. siječnja

PETAK, 10. siječnja

SUBOTA, 11. siječnja

NEDJELJA, 12. siječnja

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

Ponedjeljkom nema svete mise.
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U POČETKU BIJAŠE 
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