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U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje 
dolazi k njemu pa reče:
»Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh 
svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom 
dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše 
prije mene! Ja ga nisam poznavao, ali baš 
zato dođoh i krstim vodom da se on očituje 
Izraelu.«
I posvjedoči Ivan: »Promatrao sam Duha 

gdje s neba silazi kao golub i ostaje na 
njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj 
koji me posla vodom krstiti reče mi: ’Na 
koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, 
to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja sam 
to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.«

Iv 1, 29-34
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Isuse, Ivan te je prepoznao kao Jaganjca 
Božjega. Pri tom je mislio na onaj čudesan 
događaj kada su Izraelci izašli iz Egipta. 
Spasiteljski i zaštitni znak njihova izlaska 
bila je jaganjčeva krv kojom su obilježili 
dovratnike svojih kuća. Tada su blagovali 
to zaklano janje. Dok čitam tu povijest, 
otkrivam u tebi, Isuse istinu i stvarnost.
Ti si na križu žrtvovan kao nevini jaganjac. 
U vrijeme kada su u hramu ubijali janjad za 
pashalnu gozbu po židovskim obiteljima, ti 
si visio na križu i dovršio si djelo spasenja. 
Tvojom smo krvlju obilježeni i otkupljeni. 
Tvoja nas je krv otela sili zla i pobijedila je 
snagu grijeha.
Ti si Jaganjac koji oduzima grijeh svijeta. 
Kako je velika bila sila Egipta u odnosu na 
Izraelce! Ipak, Bog ih je spasio i sačuvao. 
Jer, Bog je veći od svih sila ovoga svijeta.  I 
nas ugrožavaju sile ovoga svijeta. U ovom 

svijetu imamo muku. Sve je manje onih 
koji žele živjeti po svjetlu evanđelja. Ljudi 
sve više ugađaju svojim požudama. Mnogi 
žele prohtjeve svoje naravi neobuzdano 
proživjeti. Žele čak da to tako i svi prihvate, 
da se i ozakoni ono što odgovara njihovim 
porivima, požudama i strastima.
U ovom svijetu raspuštenosti, u svijetu u 
kojem se laže, psuje, krade, teško je ostati 
čist. Oni koji žele po svaku cijenu živjeti 
prema glasu savjesti i i prema svjetlu 
evanđelja čine se ludi u očima ovoga svijeta. 
Kao da tvoji učenici ne žive normalnim, 
prirodnim životom. Svijet se sve jače 
nameće svakom čovjeku. U rukama svijeta 
su javni mediji priopćavanja koji sve više 
i više hrane i kvare srca svih koji se njima 
služe, jer ne priopćuju dobro i plemenito, 
nego zlo i lažno.
Isuse, mi želimo biti tvoji učenici. Vjerujem 
da si ti istinski Jaganjac koji svojom krvlju 
otkupljuje čovjeka od njegovih grijeha. 
Vjerujem da si i nas otkupio i da nas 
neprestano otkupljuješ. Istom vjerom 
prianjamo uz tebe, Isuse, i u povjerenju 
da su Jaganjac koji odnosi grijeh svijeta. 
Vjerujem da je snaga tvoje krvi jača od 
sveg tereta grijeha svijeta. Otkupljuješ 
čovjeka od istočnoga grijeha i od svakoga 
osobnog grijeha. Otkupi nas, Isuse, i od 
sve zavodljivosti kojima ovaj svijet želi sve 
zarobiti u svoj mentalitet, u svoj način života 
i djelovanja. Ti si jaganjac Božji. Ti nas uzmi 
pod svoje okrilje i zaštiti od svega čime ovaj 
svijet prijeti. U tebi želim vjerovati da će 
dobro i ljubav pobijediti prijevaru i mržnju.

fra Zvjezdan

EVO JAGANJCA BOŽJEGA!
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Poslije blagdana krštenja Gospodinova eto 
nam prvi dio vremena kroz godinu, ali Crkva 
želi da još ostanemo uz rijeku Jordan. Tamo 
Ivan Krstitelj prepoznaje Isusa za kojega kaže: 
“Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh 
svijeta!“ te nadodaje: “Za mnom dolazi čovjek 
koji je preda mnom jer bijaše prije mene!“ 
Ivan Isusa krsti vodom i svjedoči silasku 
Duha Božjeg. On svjedoči: “ja sam to vidio i 
svjedočim: on je Sin Božji.“ Ivan pripravlja put 
ulaska Gospodinova u ovaj svijet ali zapravo 
on prvo otvara svoje srce i dopušta da najprije 
u njega uđe sam Sin Božji, rekli bismo, krsti se 
samim Isusom u kojemu je sva Očeva ljubav 
i milina – svoje srce 
otvara Božjoj punini. 
To je nastavak i 
punina one radosti 
susreta koja je 
započela kada je 
Marija pohodila 
svoju rođakinju 
Elizabetu i kada je 
od radosti zaigralo čedo u utrobi. Bio je to prvi 
susret nerođenih, Isusa i Ivana, koji sada, na 
rijeci Jordan, dobiva novu dimenziju i novu 
snagu – puninu snage susreta, puninu snage 
prihvaćanja, puninu snage ljubavi. Ivan se nije 
bojao prihvatiti i posvjedočiti za Sina Božjega. 
Bio je svjestan da sada Isus – Sin Božji treba 
rasti, a on – Ivan mora se umanjivati. Ivan 
pokazuje na Sina Božjeg svjestan da time on 
ništa ne gubi, dapače, ostvaruje puninu svoje 
uloge – pripraviti put Gospodinu. Ivan je svoje 
poslanje ostvario – nazočna ga je pokazao. 
Pred nama je Jaganjac Božji u kojemu 
prepoznajemo proročke riječi Izaije proroka: 

“K’o janje na klanje odvedoše ga; k’o ovca, 
nijema pred onima što je strižu, nije otvorio 
usta svojih.“ U tom Jaganjcu Božjem vidimo 
onoga koji doživljava muku i smrt, naizgled 
nemoć i bespomoćnost, ali se ne zaustavlja 
na tomu, već po tomu, pokazuje ljubav prema 
nama koja je u Očevoj zamisli prije nas, a 
dolazi nam u susret spasiti nas. U svojoj 
ljubavi Jaganjac želi biti naša zaštita poput 
krvi janjeta kojom su škropljeni dovratnici i 
nadvratnici egipatskih kuća da bi se izbjegla 
smrt prvorođenaca. To je ljubav Jaganjca za 
koju znamo: “Veće ljubavi nema od ove da tko 
život svoj dade za svoje prijatelje.“ To je ljubav 

Oca prema stvorenjima 
svojim. To je ljubav 
koja na sebe preuzima 
sve naše grijehe i 
koja nas čisti, prašta, 
koja prihvaća, koja je 
nesebična, koja nije 
zavidna, to je ključ 
sretne vječnosti. Ivan 

nam je pokazao Jaganjca, pokazao nam je 
Ljubav, posvjedočio je: “Evo Jaganjca Božjega 
koji odnosi grijeh svijeta!“ . Pokazan nam je 
Jaganjca u čijoj će krvi izbijeliti svoje haljine 
veliko mnoštvo ljudi koje nitko ne mogaše 
izbrojiti, kako veli knjiga Otkrivenja. Jaganjac 
nam je pokazan, a dalji slijed događaja je sada 
na nama – da li i kako tog Jaganjca Božjeg 
prihvaćamo, koliko ga ljubimo, koliko mu 
služimo. Sada sve zavisi od nas, od svakoga 
od nas posebno i pojedinačno. Gospodine, 
Oče naš, budi nam naš Jaganjac koji oduzima 
grijehe svijeta, a mi tvoja draga milina.                                                                
                                                                          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

MOLITVENA OSMINA 
ZA JEDINSTVO KRŠĆANA 

Molitvena osmina ili molitveni tjedan za jedinstvo 
kršćana su tradicionalni dani svake godine u 
vremenu od 18. siječnja do 25. siječnja odnosno 
blagdana obraćenja sv. Pavla kada se vjernici raznih 
kršćanskih crkava ekumenski intenzivnije povezuju. 
To obuhvaća pojedinačne ili zajedničke molitvene 
susrete, međusobno povezivanje na duhovnim 
i ekumenskim temeljima, jače međusobno 
povezivanje, a prema mjesnim prilikama i neki 
drugi oblici ekumenskog djelovanja. To su dani 
kada su kršćani jače i dublje povezani međusobno 
tražeći jedni u drugima ono što ih povezuje i 
ujedinjuje. Ovi ekumenski dani slave se od 1908. 
godine, a u Rimokatoličkoj crkvi ove ekumenske 
dane službeno je proglasio papa Pio X.  

Mi koji smo na ovim prostorima gdje se susreću 
Zapad i Istok posebno smo pozvani da svojim 
životima i svojim djelovanjem pokazujemo i 
doprinosimo oživotvorenju ekumenskog duha 
na našim prostorima. Božja dobrota nam je dala 
posebnu priliku da razvijamo i širimo ekumenski 
duh među ljudima s kojima živimo. Možda neki 
od nas nisu u mogućnosti učiniti nešto što bi 
bilo posebno vidljivo i zapaženo, ali svi imamo 
mogućnost da svojom ustrajnom i gorljivom 
molitvom, a posebno u ovoj molitvenoj osmini, u 
tišini svoje sobe ili u našim obiteljskim zajednicama 
doprinosimo rastu ekumenskog duha. Time 
ćemo  učiniti najviše da ekumenski duh na našim 
prostorima uistinu zaživi i donosi plodove. 

Josip

TJEDNI KALENDAR
PONEDJELJAK, 16. siječnja

Marcel; Oton; Mislav; Časlav

UTORAK, 17. siječnja
Sv. Antun Opat; Lucije; Zvonko

SRIJEDA, 18. siječnja
Priska, Liberata; Margareta u.; Biserka

ČETVRTAK 19. siječnja
Mario; Kanut; Ljiljana, Marta 

PETAK, 20. siječnja
Sv. Fabijan i Sebastijan; Henerik

SUBOTA, 21.siječnja
Sv. Agneza;Janja; Nela; Ines

NEDJELJA, 22. siječnja
3. NED. U GOD.; Ned. Božje riječi; 

Sv. Vinko đakon 


