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Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako.
Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, 
prije nego se sastadoše, nađe se trudna 
po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, 
pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, 
nego naumi da je potajice napusti. Dok je 
on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji 
ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne 
boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što 
je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. 

Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime 
Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha 
njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni 
što Gospodin reče po proroku: »Evo, Djevica 
će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se 
ime Emanuel – što znači: S nama Bog!« Kad 
se Josip probudi oda sna, učini kako mu 
naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju 
ženu.
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ISUS ĆE SE RODITI OD MARIJE, 
ZARUČENE ZA JOSIPA, SINA DAVIDOVA.



Josipu je u snu objavljeno da će tvoje 
ime biti Emanuel, Bog s nama. Ti ćeš, 
Isuse, biti sama blizina. Susretat ćeš ljude 
srcem punim ljubavi. Ti ćeš biti spasenje 
za svakog čovjeka koji iskrena srca traži 
Boga.
Svaki puta kada na tako svečan način 
obećavaš da ćeš biti s nama, onda je to 
obećanje tvoje djelatne i žive prisutnosti, 
obećanje spasiteljske blizine. Ti si se 
utjelovio, postao si vidljiv, uzeo si naše 
ljudsko tijelo, hodao si ovom zemljom.
Međutim, tajna tvoje prisutnosti i blizine 
je u dubokoj stvarnosti srca koje ljubi. Ti 
si svakom čovjeku bio prisutan ne samo 
tjelesno, vidljivo, nego si potpuno, cijelim 
svojim bićem, nastojao prodrijeti u tajne 
ljudskoga srca, otkriti duboke potrebe 
čovjeka. I u tome si savršeno uspijevao.
Isuse, ti si zaista znao tješiti, jer si pažljivo 
slušao. Znao si liječiti, jer si pomno 
ispitivao korijene bolesti; ti si znao vratiti 

radost, jer si imao oko i pogled za 
žalosne i siromašne. Tko god ti je 
pristupao osjetio je da ti, Isuse, 
ne rješavaš «slučajeve» serijski, 
niti se rješavaš ljudi na brzinu, 
nego svakom čovjeku pristupaš s 
posebnom pažnjom. Svaki je čovjek 
za tebe važan, svaki ti je potpuna 
osoba, vrijedan božanske ljubavi i 
svesrdne pomoći.
Kako se moram zastidjeti pred 
tobom, Isuse! Mi smo tako 
površni u susretima, tako tupi i 
bezosjećajni, gotovo neprisutni 
u našim odnosima. Često smo 

ljudima samo na izvanjski način prisutni, 
a naše misli, naše srce, naši interesi leže 
daleko. Ljude obrađujemo na brzinu i oni 
su nam uglavnom samo teret. Ne želimo 
biti nepristojni prema njima, ali škrtarimo 
na angažiranoj prisutnosti u kojoj se 
jedino može otkriti istinska ljubav koja 
oslobađa, koja tješi, koja daje snage, koja 
unosi svjetlo i radost u ljudsko srce.
Isuse, dolaziš kao Spasitelj, Emanuel, Bog 
s nama! Ti to želiš i danas biti svakome 
od nas. Ti si najprisutniji, sama blizina. 
Ostvario si to svojim utjelovljenjem, 
time što si postao čovjek, a potvrdio si 
to otajstvom kruha i vina. Svi izvanjski 
znakovi vjere uvjeravaju nas tako rječito 
da si ti, Isuse, i danas angažirano u ljubavi 
prisutan za svakoga od nas u svakoj našoj 
potrebi i radosti, u svakom času života.
                                                         fra Zvjezdan

NE BOJ SE!



ČETVRTA    ADVENTSKA   SVIJEĆA – SVIJEĆA   LJUBAVI

Četvrta je nedjelja adventa. Gore sve četiri 
svijeće na adventskim vijencima, gori i 
četvrta svijeća – svijeća ljubavi. Svijeća 
ljubavi sada adventskom vijencu daje punu 
svjetlost i najveću toplinu. To je snaga ljubavi. 
Pred nama je danas u evanđeoskom ulomku 
navještaj rođenja malog djeteta, a velikog 
Boga. Marija je trudna po Duhu svetom – 
ona je anđelu rekla svoj “Fiat“ – “tako neka 
bude“, ali “Josip, muž njezin, pravedan, ne 
htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je 
potajice napusti.“ Josip shvaća da se događa 
nešto neobično, nejasno nu je, zatećen je, u 
velikoj je tjeskobi, nespokoj je tu – što činiti, 
što učimiti. Josip želi biti pravedan, nikoga 
ne želi posramiiti ili poniziti, nekako se želi 
iz svega izvući. No tu je i Božja intervencija, 
pomoć neba - “ne boj se uzeti k sebi Mariju, 
ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je 
od Duha Svetoga.“ Bog svojom nečujnom 
i nevidljivom porukom rješava dilemu, 
rješava tjeskobu. Čini to u tišini čista srca i 
spremnosti duše da se u pravednosti ostvari 
volja Božja. Situacija se mijenja jer Božju 
realnost prihvata i Josip. On ima povjerenja, 
vjeruje tihom Božjem glasu, tiho vjeruje 
da Bog uvijek na dobro surađuje sa onima 
koji su čista srca. Sada je otvoren put da 
se ostvare proročke riječi: “Evo, Djevica 

će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se 
ime Emanuel – što znači: S nama Bog!“ 
Tako smo sve bliži betlehemskoj štalici i 
realnosti božične noći. A što je osnova takve 
situacije – odgovor je jasan i jednostavan: 
vjera, povjerenje, radost prihvaćanja Božje 
volje i svoje stavljanje na raspolaganje 
Božjoj ljubavi i Božjem djelovanju. Vjera 
Marije anđelovom navještenju i povjerenje 
Josipa onome što mu u snu poručuje 
Ljubav vode nas u Betlehen. Josip tiho, s 

velikim povjerenjem u ljubavi  odgovara 
te beskompromisno postupa vjerujuči da 
nas Bog sigurno najboljim putovima vodi 
prema spasenju. S Josipovim povjerenjem 
prihvaćajmo i živimo naš život te ga 
stavljajmo u službu Ljubavi. Vjerujmo i 
životom ostvarujmo simboliku adventskih 
vijenaca – nadu i iščekivanje spasenja, mir i 
pomirenje, radost i veselje, beskrajnu ljubav 
koja sve to obvjedinjuje u našim odnosima 
prema Bogu i bratu čovjeka. Vjera je živjeti u 
svjetlosti vječne istine i toplini prave ljubavi. 
Ovogodišnje liturgijsko vrijeme adventa se 
lagano bliži svome kraju, ali ne smijemo 
zaboraviti da zapravo cijeli naš zivot mora 
biti advent – priprava, isčekivanje konačnog 
Gospodinovog dolaska. U nadi, miru, 
radosti i ljubavi – u vjeri, pripravljajmo se i 
za proslavu svetkovine Božića, ali i za onaj 
konačni susret s Gospodinom na kraju 
vremena. Naši će ovogodišnji adventski 
vijenci možda uvenuti, osušit će se, ali 
nemojmo dopustiti da u nama usahne 
adventski duh, neka cijeli naš život bude 
u svijetlosti i toplini nade, mira, radosti 
i ljubavi, a sveti Pavao će reći “a najveće 
među njima je ljubav“.

Josip



RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA
          Nedjeljom  u  9  i  u 17  sati.  

Radnim danom - utorkom, četvrtkom i petkom u 17 sati.
Ponedjeljkom, srijedom i subotom nema svetih misa.

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

BOŽIĆNE JASLICE TJEDNI KALENDAR
PONEDJELJAK, 19. prosinca

Dario, Anastazije, Urban 
UTORAK, 20. prosinca

Amon i dr., Eugen i Makarije
SRIJEDA, 21. prosinca
Petar Kanizije, Mihej pr.
ČETVRTAK 22. prosinca
Flavijan, Honorat, Časlav

PETAK, 23. prosinca
Ivan Kentijski, Ivan, Ivon

SUBOTA, 24. prosinca
Badnjak, Adam i Eva (post) 

NEDJELJA, 25. prosinca

BOŽIĆ

Jaslice, Božićne jaslice ili Betlehemske 
jaslice, kako se gdje nazivaju, su umjetnički 
izričaji Isusova rođenja kako nam to donose 
evanđelja. To su scenski ili likovni prikazi 
betlehemske realnosti u božićnoj noći kojima 
vjernici dodatno ukrašavaju i uljepšavaju 
svoje domove i crkve radi ljepšeg vizualnoga 
ugođaja. Jaslice mogu sadržati i fi gurice vola 
i magarca koji se u evanđeoskim odlomcima 
ne spominju ali su vjerojatno bili u štalici, 
kao i ovčice na okolnim brežuljcima. Sve 
ostalo je plod umjetnikove mašte i ljudskog 
prikaza. Tokom posjete seocetu Greccio-u u 
Italiji gdje je prve jaslice postavo sv. Franjo 
Asiški , papa Franjo je potpisao apostolsko 
pismo “Admirabilis Signum“ - “Čudesni znak“, 
u kojem govori o praksi, značaju i važnosti 
postavljanja Betlehemskih jaslica. Postavimo 
jaslice u naše domove ne samo da bi ukrašavali 
naše domove već da bi nas podsjećale na 
realnost i veličinu ljubavi koja nas spašava. 
Neka nas jaslice koje postavljamo, makar one 
bile i skromne i jednostavne, možda i samo kao 
slika, okupljaju ne da bi se divili umjetničkim 
izričajima, već da se oko njih okupimo u 
molitvi, da u zajedništvu osjetimo i s drugima 
podijelimo Ljubav. Neka nam simbolika naših 
jaslica pomogne da Gospodin podari da u 
božićno vrijeme koje dolazi doživimo Njegovu 
neizrecivu ljubav. Neka priprava naših jaslica 
ne budu samo vanjski dio devetnice pred Božić 
u kojoj se nalazimo.                                       Josip


