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DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU (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.
Bî 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.
I 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.
Iv 1, 1-18

NASTANIO SE MEĐU NAMA

Bože, Oče svemogući, postojiš ispred
svega i u svemu. Stvorio si svijet. Na
početku je bila tvoja Riječ, druga božanska
osoba. Izgovorio si je da nastane sve
što je nastalo. Što god vidimo, sve što
promatramo, u svemu se krije tajna tvoje
Riječi, tvoje stvarateljske volje. U svemu
otkrivaš svoju dobrotu koju rasipno
razdaješ svojim stvorenjima.
Ništa nije postalo slučajno. Iza svega se
krije tvoja ljubav, tvoja volja. Izgovorio si
svoju Riječ da postane sunce i more, zrak
i voda. Sve što volim, sve o čemu životno
ovisim proizlazi iz tvoje jedinstvene Riječi.
Izgovorio si svoju Riječ i postao je čovjek,
svaki čovjek, moj bližnji, moji najdraži i
konačno ja sam. Po toj Riječi i u njoj sve je
dozvano u postojanje.
Ništa nije slučajno. Sve je u planu tvoje
ljubavi. A izraz te vječne ljubavi tvoga
srca jest Riječ. Da bismo spoznali tebe, da
bismo otkrili ljepotu tvoje ljubavi tvoja je
Riječ tijelom postala. Utjelovila se da bi

stanovala među nama.
Bože, Oče Riječi, Oče
svega stvorenoga, hvala
ti za jedinstvenu Riječ, za
jedinorođenoga Sina tvoga.
Po njemu i u njemu došao si
k nama. U njemu si nam se
objavio. Otkrivamo svu ljubav
neba prema nama. U njemu
si nas pozvao na zajedništvo
božanske naravi. Postadosmo
posinjena djeca tvoje ljubavi.
Imamo pristup k tvome srcu.
Smijemo te zvati Ocem.
Po tvojoj Riječi dozvani smo u život. Po
istoj utjelovljenoj Riječi preporođeni smo
na nov život djece Božje. U krštenju smo
iskusili dar novoga stvaranja. Izgovorene
su riječi, imena osoba Presvetoga Trojstva,
uz polijevanje vode i dogodilo se čudo
preporođenja. Po Riječi kruh i vino postaju
i danas tijelom i krvlju istoga Sina tvojega,
Isusa Krista. Snažna tvoja Riječ djeluje
i danas, stvara i čini sve novo, hrani ovaj
svijet i uzdržava ga. Tvoja Riječ djeluje
u nama i uzdržava nas na životu hranom
živoga kruha.
Hvala ti, Bože, Oče svemogući, što si nas
svojom Riječju pohodio i što nas njome
neprestano susrećeš. Neka i naše riječi
molitve i pouzdanja dopru do tvoga
prijestolja i neka ih tvojoj dobroti prikaže
tvoja Riječ, Sin tvoj koji sjedi tebi zdesna
da nas zagovara.
fra Zvjezdan

U SUSRET BOGOJAVLJENJU

Iako smo jučer završili božićnu osminu
i dalje smo u božićnom ozračju. Veličina
jednostavnosti, neopisiva toplina ljubavi
betlehemske štalice je među nama i
dalje kao što je bila među betlehemskim
pastirima. Velika radost koju su anđeli
objavili nad betlehemskim brdima
objavljena je i nama i postala je nada i tihi
oslonac u našim svakodnevnim životima.
Svijetlost te betlehemske štalice neka
nas i dalje poziva da još jednom zajedno s
mudracima dođemo pred štalicu i u svojim
srcima poklonimo se, poput mudraca, tom
malom Djetetu, velikom Bogu.
Prepoznajmo tu svijetlost, povjerujmo toj
svijetlosti, snažno, bez straha, krenimo u
susret toj svjetlosti.
Vođeni svijetlošću prolaze i naše kalendarske
godine; budimo na kraju svake godine, pa i
ove 2021. godine, zahvalni za sve ono što
smo na putu do sada primili, i za ono lijepo,
dobro i ugodno, ali i za ono što je možda
bilo teško, neugodno ili bolno. Prihvatimo
sve to kao dar Svijetlosti, dar Svijetlosti
kojoj smo se predali da nas vodi na putu ka
vječnoj betlehemskoj štalici. Naša zahvalna

molitva i prošnja
Svijetlosti da nas vodi
i u Novoj 2022. godini
najsjajnija je nada
da ćemo u njoj dobiti
one milosti koje su
nam najpotrebnije.
To je garancija da
će nas osim ljubavi
Svijetlosti pomagati i
zagovor svetih Božjih
ugodnika poput sv.
Ignacija Loyolskoga
čija se 500. obljetnica
obraćenja slavi u 2022. godini.
Na putu, vođeni svjetlošću zvijezde,
susretat ćemo i one koji svetkovinu božićne
noći i toplinu betlehemske štalice slave
po julijanskom kalendaru, pa im već sada
čestitamo “HRISTOS SE RODI - VAISTINU
SE RODI“. Raduje nas da nas ista svijetlost
poziva i vodi ka istoj vječnoj Ljubavi.
Možda, kao jednostavni pastiri nemamo
zlata, tamjana i smirne, da darujemo
novorođenom Kralju, ali imajmo srce
koje mu velikodušno dajemo, imajmo
sklopljene ruke na molitvu kojom mu se
poklonimo kao svom Kralju i vječnom
Bogu od kojega dolazi sva punina ljubavi,
pokažimo mu i dajmo našu spremnost da
volimo i poštujemo sve ljude.
Klanjajući se Gospodinu, obasjani
njegovom svijetlošću i zagrijani njegovom
toplinom krenimo dalje kroz život ali ne
nekim herodovskim putovima već putem
mira i ljubavi, nade i radosti. Ljubav prema
Bogu i ljubav prema bratu čovjeku neka
budu koordinate našega života, kao što je
bila ljubav trojice mudraca.

Josip

SVETA TRI KRALJA
Blagdan Sveta tri kralja ili Bogojavljenje
jedan je od najstarijih katoličkih blagdana.
Prema događajima opisanim u evanđelju
po Mateju, tri su kralja ili mudraca “s istoka”,
prateći betlehemsku zvijezdu repaticu, došli
u Jeruzalem pokloniti se novorođenom
Isusu. Mage s Istoka, o kojima govori sv.
Matej, ne spominjući im ni imena ni broja,
kasnija je predaja pretvorila u kraljeve davši
im i imena: Gašpar, Melkior i Baltazar. Pri
tom su mu darovali tri simbolična dara –
tamjan kao Bogu, zlato kao kralju na nebu
i plemenitu mast (smirnu)kao čovjeku. Tri
kralja su predstavnici poganskih naroda,
koje je Bog pozvao u svoje kraljevstvo, time
što im je javio rođenje Spasitelja i na taj
način naznačuju da je on Spasitelj za sve
ljude.

IZ KATOLIČKOG
KALENDARA
PONEDJELJAK, 3. siječnja

Ime Isusovo, Genoveva
UTORAK, 4. siječnja
Anđela Folinjska, Dafroza
SRIJEDA, 5. siječnja
Gaudencije, Emilijana
ČETVRTAK, 6. siječnja
BOGOJAVLJENJE - TRI KRALJA
PETAK, 7. siječnja

Rajmund, Lucijan, Krispin
SUBOTA, 8. siječnja
Gospa od Brze Pomoći, Teoﬁl
NEDJELJA, 9. siječnja
Krštenje Gospodinovo

Po tradiciji, poslije smrti triju kraljeva
njihove su relikvije odnesene u Carigrad,
nakon što ih je pronašla sv. Jelena Križarica,
a odande su kasnije odnesene u Milano
i napokon u Köln u najljepšu njemačku
katedralu, gdje su i danas. Melkior je
zaštitnik putnika i Svjetskog dana mladih, a
Baltazar oboljelih od epilepsije. Blagdanom
Tri kralja zaključuje se središnji skup
božićnih običaja. Toga dana se skidaju
božićni ukrasi i u kući završava obiteljski
božićni ugođaj. Blagoslivljaju se kuće i
voda.
www.franjevci-zemun.com

tel. 011 / 2198134

RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA
Nedjeljom u 9 i u 17 sati. Radnim danom u 17 sati.
Ponedjeljkom, srijedom i subotom nema svetih misa.

