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ROĐENJE GOSPODINOVO. BOŽIĆ (C)

RIJEČ TIJELOM POSTADE I NASTANI SE MEĐU NAMA.
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.
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. I Riječ
tijelom postade i nastani se među nama
i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima
kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i
istine.
Iv 1, 1-5.9-14

BOŽIĆ: DAROVANI BOG

Isuse, promatram te u jaslicama.
Kraj tebe je Marija, ponizna službenica
Gospodnja. Čini sve što Bog od nje traži.
Prepoznaje te kao dar s neba, ljubi te kao
svoje rođeno dijete. Daj da te poput nje i
mi znademo prepoznati kao čisti dar neba
i da ti otvorimo srce kao najbliskijem
prijatelju.
Sveti Josip se najmanje spominje. A ipak
on, pokrenut nebeskim nadahnućima, čini
sve što je potrebno za tvoju sigurnost na
zemlji. On ti čuva život od svih ugroženosti,
on te hrani radom svojih ruku. Posveti,
Gospodine Isuse, svaki naš rad i neka
bude u službi ljubavi, tebi na slavu.
U svim jaslicama po našim crkvama uz
tvoj lik otkrivam i dvije životinje. To su
vol i magarac. Prorok Izaija govori: ‘Vol
poznaje svog vlasnika, a magarac jasle
gospodareve - Izrael ne poznaje, narod
moj ne razumije” (Iz 1,3). Daj, Isuse, da
ja razumijem. Daj da te ja prepoznam. U
liku djeteta krije se sva ljubav neba, krije

se Gospodar svijeta. Želim ti se pokloniti
u liku malenog djeteta i prepoznati te kao
svoga Gospodara.
K tebi hrle pastiri. Priprosti ljudi. Vjeruju
u anđele i u ukazanja. Slušaju nadahnuća
i nije im teško pokrenuti se. Oni nemaju
što izgubiti. A poruka govori o nečem
jedinstvenom. Kada su došli k tebi nisu se
razočarali. Vidjeli su majku i dijete, vidjeli
su Mariju i tebe. Bili su ushićeni, ispunjeni
radošću. Svima su o tome govorili. Pastiri
su tvoji siromasi. Siromašne nazivaš
blaženima. Tim blaženstvom želiš ispuniti
i nas, i mene. Daj, Isuse, da se uz tvoje
jaslice i ja mogu prignuti, sniziti, postati
kao dijete. Daj da se znam radovati ljepoti
jaslica, idili Betlehema. Daj da uz tebe,
Isuse, koji si htio postati djetetom, i ja
budem dijete. Ne dopusti da se pravim
važan. Daj da vjerujem u jednostavnost
tvoje ljubavi, u objavu Božju koja se daruje
u tako običnom prizoru.
Isuse, promatram te u jaslicama.
Bespomoćan si, dijete si, upućen na druge.
Tu su oni koji te najviše ljube. Želiš na taj
način biti s nama u svemu jednak. Želiš
s nama dijeliti siromaštvo i ugroženost
života. Dobri Isuse, daj da te i ja tako
mogu osjetiti, daj da od tebe naučim svu
mudrost života. Ne mogu bez drugih, ne
mogu bez svoje obitelji, bez zajednice, bez
prijatelja. U konačnici, Isuse, ne mogu bez
tebe. Klanjam ti se. Daj da i ja mogu svima
pripovijedati o tebi, o Božiću, o jaslicama i
o malenosti.
fra Zvjezdan

DIJETE NAM SE RODILO

Božić je za nas kršćane svetkovina
rođenja Otkupitelja Isusa Krista u
Betlehemskoj špilji. Svojim dolaskom
koji nam se čini neuglednim, ipak je
uveo zaokret u povijest čovječanstva,
tako da se godine broje prije i poslije
Kristova rođenja.
Koju vrijednost dajemo božićnoj
svetkovini? Što Božić znači za nas?
Za mnoge ljude Božić je obiteljska
svetkovina u kojoj su ljudi zajedno i
izmjenjuju različite poklone.
Zašto je Božić svetkovina obiteljskog
zajedništva, svetkovina darivanja?
Svečana liturgija ove “Svete noći” daje
nam odgovor: Mi slavimo Božić, jer je
Bog postao čovjekom i ljubi nas.
Sve to nama ne bi ništa koristilo, ako
ne želimo pripremiti jedno mjesto u
našemu srcu djetetu Isusu. U vjeri i
ljubavi možemo i trebamo prihvatiti
Otkupitelja Isusa Krista.
Pred dvije tisuće godina nije bilo

n i k a k v o g
diplomatskog
prijema
za
Otkupitelja svijeta,
nego se kaže da
za Mariju i Josipa
nije bilo mjesta
u svratištu. Tako
su morali biti
zadovoljni jednom
štalom ili špiljom
za životinje. Božji
Sin rođen je u
siromaštvu.
Ali
to Dijete od početka biva prihvaćeno
u ljubavi: njegova majka Marija i
sveti Josip, njegov očinski zaštitnik,
prihvaćaju Dijete i brinu se za njega!
Bog je želio postati čovjek i biti rođen
kao čovjek – ne u kraljevskoj palači,
nego u svakidašnjici normalne obitelji.
Anđeli s neba donose pastirima radosnu
vijest. Oni su bili spremni i vjerovali su.
Radovali su se što mogu susresti Dijete.
U njemu nam Bog daruje svoj mir. Svi
ljudi dobre volje smiju primiti taj mir
kao poklon božanske blagonaklonosti.
Stavimo svu našu zahvalnost i sve naše
molitve pred Dijete u jaslama! Bog je
postao čovjekom za svakoga od nas. I jer
se Bog svojom ljubavlju darovao nama,
smijemo i mi jedni drugima iskazati
ljubav. To ne želimo izraziti samo na
Božić, nego po mogućnosti kroz cijelu
godinu.
fra Jozo Župić

SVETA OBITELJ
Svi smo mi rođeni i izrasli smo u obitelji. Ona
je naše gnijezdo, ona je gnijezdo čovječanstva.
Koje je danas stanje obitelji, ako ju pogledamo u
svjetlu Evanđelja i budućnosti? Obitelj? Za jedne
je ona najveća svetinja na ovoj zemlji. Na njoj
počiva cijeli humanizam i sreća pojedinaca. Za
druge opet ona je nešto što je već prevladano, što
je izašlo iz “mode”. A takvi obično zagovaraju neku
otvoreniju zajednicu i ne drže puno do obiteljske
veze.
Nažalost, ovo zadnje mišljenje kao da postaje sve
brojnije. Mnoge obitelji su se “razbile” ili se nikad
zapravo nisu niti stvorile. Obitelj je tako u velikoj
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krizi. Kad govorimo o obitelji istovremeno se
postavlja i pitanje vrjednovanja braka, jer brak
je baza obitelji. Ako je brak u krizi onda je u
krizi i obitelj jer jedno bez drugog ne ide.
Mi kršćani imamo što ponuditi svijetu i onda
kada nismo savršeni. Imamo savršenog Isusa
Silvestar I., Silvio, Stara godina
Krista. Imamo vidljivu i opipljivu sreću, ali je na
nama da ju vidno i pokažemo svijetu, mladima.
SUBOTA, 1. siječnja
Neka naš život bude taj koji će pokazati
MARIJA BOGORODICA, NOVA GODINA
mlađima i cijelom svijetu sreću, ideale, Krista,
NEDJELJA, 2. siječnja
božićnu radost. To je zadatak svake obitelji,
2. po Božiću, Bazilije, Grgur
starih i mladih. Zadatak nam je i dužnost
iskreno se odnositi prema mladima kao prema
Draga naša braćo i sestre!
onima u kojima je cijela budućnost. Spasenje Više nego ikada, ovih smo dana ispunjeni
svijeta je u njima, kao što je u samom Isusu. željama za sve vas koji činite ovu našu
Prvi je to korak da nestane meteža u svijetu, zajednicu vjere! Želimo da vas rođenje
da bude Krist sve u svemu i mi u njemu, jer Isusovo obogati svakim blagoslovom i
u svakom mladom životu drijemaju Isusova
milošću, dobrotom i ljubavlju Božjom
čudesa, ali i Isusove kušnje...
– spasenjem! NEKA VAM JE SVIMA
Marijan Jurčević, OP
SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ!
www.franjevci-zemun.com
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RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA
Nedjeljom u 9 i u 17 sati. Radnim danom u 17 sati.
Ponedjeljkom nema svete mise.

