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U ono vrijeme: Pitalo je Ivana mnoštvo: 
»Što nam je dakle činiti?«
On im odgovaraše: »Tko ima dvije haljine, 
neka podijeli s onim koji nema. U koga 
ima hrane, neka učini isto tako.«
Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: 
»Učitelju, što nam je činiti?«
Reče im: »Ne utjerujte više nego što vam 
je određeno.«
Pitahu ga i vojnici: »A nama, što je nama 
činiti?«
I reče im: »Nikome ne činite nasilja, nikoga 
krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni 

svojom plaćom.«
Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu 
pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato 
im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom 
krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam 
dostojan odriješiti mu remenje na obući. 
On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. 
U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje 
i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će 
spaliti ognjem neugasivim.«
I mnogim je drugim pobudama Ivan 
narodu navješćivao evanđelje.
                                        Lk 3, 10-18

ŠTO NAM JE ČINITI?



Gospodine, s Ivanom Krstiteljem bio si 
sigurno jako zadovoljan. On je vjerno 
tvoju prenosio poruku i pripravljao ljude 
za tvoj dolazak. U tome je bio izravan i 
jasan. Ljudi su mu dolazili s temeljnim 
pitanjem: “Što nam je činiti?” Davao 
je svakome odgovor po kojem se taj 
mogao ponašati i živjeti. I mnogi su se 
opredijelili za život obraćenja i pokore i 
iščekivali su tvoj dolazak. Bez te priprave, 
Isuse, riskiramo da te ne prepoznamo, da 
ne uočimo ono bitno.
Ivan je sve učinio za tebe, izložio se je, 
bio je vjeran svojim riječima, revnovao 
je za tvoj zakon, riskirao je i svoj život. 
Mučenički ga je za tebe darovao. On je 
zaista sve učinio! A ipak, on sam u svojoj 
skromnosti govori da nije dostojan ni da 
ti odriješi remenje na obući. Nije dostojan 
najponiznije službe koju je u ono vrijeme 
rob činio svome gospodaru. On te već 
prepoznaje u sili i slavi. Pokazao te je 
ljudima i svojim učenicima izgovaraj ući 

proročke riječi: “Evo Jaganjca Božjega!”
Mi još nismo sve učinili. Još nismo 
spremni. Možda te zato, Gospodine, niti 
ne prepoznajemo kao Jaganjca Božjega, 
kao onoga koji je život svoj dao za nas, 
kao onoga koji nas je svojom prolivenom 
krvlju spasio od uništenja, od propasti. 

Isuse, što nam je činiti? Kršteni smo tvojim 
krštenjem. To je krštenje Duhom. Ivan 
govori i o krštenju ognjem. Je li zaista u 
nama, po tvojoj milosti, spaljeno sve što 
ne pripada tvojem svijetu, što ne pripada 
kraljevstvu Božjem? Katkad se bojimo tog 
ognja kojim krstiš. Međutim, snagom
tvoje Riječi na djelu je tvoj Duh Sveti 
kojim si ti sam bio pomazan i po kojem si 
ostvarivao svoja spasiteljska djela i svoje 
poslanje. To je sila Duha Svetoga koji se 
pojavio nad apostolima na Duhove u 
obliku ognjenih jezika, kao oganj, oganj 
ljubavi, oganj kojim ti, Isuse. izgaraš za 
sve nas.
Dođi, Gospodine Isuse, i spali tim ognjem 
sve što je u nama ustajalo. Nismo dostojni 
odriješiti remenje na tvojoj obući, Isuse! 
Još puno manje nego tvoj sluga Ivan. Ali, 
pouzdajemo se u snagu tvoje milosti, 
u silu kojom si nas obdario u trenutku 
krštenja. Vjerujem da snaga toga 
sakramenta
i danas djeluje u našim dubinama i da 
je potrebno već ovog došašća otvoriti se 
toj milosti koja je duboko pohranjena u 
našoj duši. Dođi, Isuse, i spasi nas!
                                              fra Zvjezdan
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NEDJELJA “GAUDETE“ – “RADUJMO SE“

Treća je nedjelja adventa i palimo treću 
svijeću na adventskom vijencu. Tu je 
sada osim svijeće nade i svijeće mira još 
i svijeća radosti. Svijetlost sa adventskog 
vijenca sve je blistavija, a njena toplina 
veća. Zato “Gaudete“ – “Radujmo se“!, 
radujmo se toj svijetlosti i toj toplini jer 
nas oni u nadi i miru vode ka četvrtoj 
svijeći ljubavi, ljubavi prema bratu 
čovjeku i vječnoj Radosti i vječnoj Ljubavi.

Četiri svijeće na adventskom vijencu su 
simboli četiri nedjelje adventa, a kako neki 
tumače, to su i simboli povijesti ljudskog 
spasenja, pa tako prva svijeća predstavlja 
vrijeme od stvaranja do Abrahama, 
druga svijeća vrijeme od Abrahama do 

judejskih kraljeva, 
treća svijeća vrijeme 
od judejskih kraljeva 
do babilonskog 
sužanjstva i četvrta 
svijeća vrijeme 
od babilonskog 
sužanjstva do Kristova 
rođenja. “Gaudete“ – 
“Radujmo se“ takvoj 
povijesti našeg 
spasenja i u toj radosti 
budimo zahvalni.

Svetkovina proslave 
rođenja Kristova u 
vremenu nam je sve 
bliža, ali isto tako sve 
nam je bliži i trenutak 
slavnog konačnog 
dolaska Kristova na 

kraju Vremena. Taj trenutak je sve bliži 
i sigurno dolazi. “Gaudete“ – “Radujmo 
se“!, radujmo se tome, radujmo se 
trenutku dolaska Kristova i radost naša 
neka bude velika, neka se ta radost 
temelji na našoj vjeri i nadi, neka se 
temelji na miru duše naše pomirene s 
Bogom, neka se temelji na našoj ljubavi 
prema bratu čovjeku i Ljubavi malog 
Djeteta a velikog Boga. Pripravimo naša 
srca da nas zahvati vječna Radost i vječna 
Ljubav kako bi našu ljudsku radost doveli 
do radosti betlehemske štalice i punine 
sretne vječnosti.
                                                                   Josip



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

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 13. prosinca
Lucija, Svjetlana, Otilija 

UTORAK, 14. prosinca
Ivan od Križa, Oton iz Pule, Špiro  

SRIJEDA, 15. prosinca
Drinske mučenice, Kristina, Darija          
ČETVRTAK, 16. prosinca

Sebastijan, Adela, Albina, Zorka, Ela 
PETAK, 17. prosinca

Florijan, Lazar, Izak, Jolanda        
SUBOTA, 18. prosinca

Malahija pr. Gracijan Tourski, Dražen    
 NEDJELJA, 19. prosinca 

4. DOŠAŠĆA, 
Anastazije, Očići

OBNOVA TIJELA I DUHA 
(Priprava krštenjem)

Ivan Krstitelj poziva na krštenje, a to znači 
na obraćenje, na preobrazbu. Uočio je da je 
nemoguće početi ‘mesijansko vrijeme’ ako 
ljudi ostanu isti, ‘stari’. ‘Stari čovjek’ očito ne 
zamjećuje božanski dolazak, ne zamjećuje 
ni božansku poruku, pa čak ni one koji na to 
pozivaju. Znamo također da je čovjek Jedno 
biće. On je biće tijela i duha, ali jedno biće. 
Stoga nema obnove bez potpune preobrazbe. 
Traži se ‘zaokret’ u tijelu i duhu.

I kršćane i nekršćane, vjernike i nevjernike 
vreba opasnost preuzimanja više ovlasti i 
zahvaća ih nagon za dominacijom. Moglo bi 
se reći da je svatko pri nekoj ‘vlasti’ i da svatko 
treba postati svjestan da ne prijeđe svoja 
ovlaštenja koja proizlaze bilo iz roditeljske 
‘ovlasti’ bilo iz institucijske. Čovjekova je srž 
u njegovom duhu. Ako se čovjek ne preporodi 
u duhu sva druga ponašanja bit će nešto 
površno i ne događa se potpuni zaokret.

Potrebno je srce oplemeniti da bude što 
sličnije Bogu (Bog je stvorio čovjeka na svoju 
sliku i priliku!) Kad je čovjek sličniji Bogu 
tada je bliži i čovjeku. Čovjek i čovječanstvo 
su na Božjoj vijači. Zbiva se dijeljenje ‘žita’ od 
‘pljeve’. To sami u sebi moramo omogućiti, ali 
i cijelom svijetu. Pročistimo svoja srca da bi 
se u njima rodi Bog Isus. On dolazi, no hoće li 
naći zatvorena naša srca - našu dušu? 
                                                Marijan Jurčević, OP


