
Otkriti kako se Bog rađa... 
 
 

 [...] Božić nam je Božić samo ako jasno 
otkrijemo gdje se to Bog rađa i ako pohitimo k 
njemu kako bi se njegovo rođenje očitovalo i 
nama i u nama. A ono se očituje u iskrenosti 
kršćanskoga života, u pozornosti prema kršćan-
skim vrijednostima, u neposrednosti zajedništva 
s njime. Večeras i mi poput pastira, koji su u 
noći ovoga svijeta kojom dominiraju moćnici i-
mali oči za Božje svjetlo, prepoznajmo u novoro-
đenčetu u jaslama svoga Spasitelja. Nakon o-
vog milosnog događaja ne zatvarajmo više oči i 
ne dopustimo da nam ih ljudi zatvore, nego ih 
držimo otvorenima u jednostavnosti duše i čis-
toći srca koje ga s ljubavlju prihvaća. Poput pas-
tira koji su imali sluha za govor anđela, za unu-
tarnje poticaje u duši, ne zatvarajmo ni mi više 
svoje uši nego primajmo Božju riječ i dajmo se 
poučiti o znakovima Spasiteljeve prisutnosti i o 
svetom mjestu njegova rođenja i boravka. 
 U ovoj svetoj noći, dok slavimo rođenje 
Sina Božjega u našem ljudskom obličju, otkrijmo 
cijelome svijetu gdje i kako se Bog rađa za nas i 
u našem obličju svjedočeći kako se rodio u na-
ma i kako je postao pokretačka snaga našega 
življenja. Svojim neporočnim životom objavimo 
svijetu njegovu prisutnost, te istaknimo kako je 
ljudski život sveto mjesto Božjeg rođenja. Budi-
mo primjer svima da vide da nam je njegova pri-
sutnost ispunila dušu najsvetijim osjećajima, te 
ih čuvajmo i podržavajmo, štitimo i njegujmo, 
kako nam Božić ne bi bio samo izvanjska pro-
slava, nego duhovna proslava naše proslavljene 
ljudskosti, kako nam ne bio samo zemaljski ob-
red i običaj, nego kako bi nas svojim milosnim 
darom dovela do onog nebeskog Betlehema u 
kojemu ćemo se mi konačno roditi za nebo i 
svoga Oca slaviti u kući njegovoj po sve vijeke 
vjekova. Amen. 

26. prosinca 2021. 

SV. OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA 

Roditelji nađoše Isusa posred učiteljâ.  
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Sveci božićne osmine 
 
 

 Slavlje Božića proširuje se i na dane Božićne osmine, 
koja počinje na Božić, a završava svetkovinom Svete Marije Bo-
gorodice, 1. siječnja. Blagdani koje u tom razdoblju slavimo pod-
sjećaju nas na svece koji su svojim životom i mučeništvom dali 
živo svjedočanstvo za Gospodina. Nije neobično da se odmah 
nakon sjaja i radosti Božića prisjećamo trpljenja i mučeništva, jer 
Gospodnov otkupiteljski čin trebamo razmatrati u njegovoj cjelini, 
od navještenja do uskrsnuća. 

Sv. Stjepan Prvomučenik - Papa emeritus Benedikt XVI. 
o ovom svecu piše: “Stjepanova povijest mnogo nam toga govori. 
Na primjer, poučava nas da ne treba nikada odvajati socijalnu 
karitativnu zauzetost od odvažnog navještaja vjere. Stjepan je bio 
jedan od sedmorice određenih ponajprije za djela milosrđa, ali nije 
bilo moguće odvojiti milosrđe od navještaja. Tako uz milosrđe 
naviješta raspetoga Krista sve do prihvaćanja mučeništva. To je 
prva pouka što je možemo naučiti od svetog Stjepana: milosrđe i 
navještaj uvijek idu skupa.” Stjepan je djelovao i propovijedao u 
Jeruzalemu, gdje ga je prva kršćanska zajednica imenovala jed-
nim od sedam đakona. Đakoni su bili izabrani od „ljudi na dobru 
glasu, punih Duha i mudrosti“ (Dj 6,3). Nakon što su ga optužili da 
govori protiv Hrama, branio se govorom u kojem je okupljene Ži-
dove podsjetio na Božje djelovanje u povijesti njihova naroda i na 
Isusa Krista, Pravednika kojeg su ubili. Smaknut je kamenova-
njem dok je molio za one koji su ga kamenovali: „Gospodine, ne 
uzmi im ovo za grijeh!“ (Dj 7,60). Sahranjen je u Jeruzalemu, ali 
se zbog progona kršćana zaboravilo na njegov grob sve do 415. 
godine . Predaja govori da je svećenik imenom Lucijan u ukazanju 
saznao za mjesto gdje je pokopan đakon Stjepan. U spomen na 
taj događaj, Crkva 3. kolovoza slavi Našašće moći svetog Stjepa-
na. Zaštitnik je đakona. 
¸ Sv. Ivan Evanđelist - Prvotno je bio sljedbenik sv. Ivana 
Krstitelja, a kasnije ga Isus poziva među svoje učenike, zajedno s 
Andrijom. Kroz evanđelja vidimo da je Ivan bio prisutan u svim 
važnijim događajima u Isusovom životu, od čuda Isusova uskrs-
nuća, Preobraženja, do posljednje večere, kalvarije i smrti na kri-
žu. Bio je zaštitnik Djevice Marije sve do njenog uznesenja na 
nebo, nakon čega odlazi u Malu Aziju, gdje osniva nove crkve i 
brine se za njihov rast. Za vrijeme cara Domicijana bio je odveden 
u Rim i mučen vrućim uljem i otrovima, koji mu nisu naškodili, a 
zatim prognan na zatvorski otok Patmos kao osuđenik na teški 
rad u rudnicima. U spomen na njegov dolazak u Rim, na mjestu 
gdje je mučen, podignuta je crkva sv. Ivana na Latinskim Vratima 
(San Giovanni a Porta Latina). Na Patmosu je napisao Otkrivenje, 
a ostatak svojih rukopisa nakon oslobođenja u Efezu. Doživio je 
duboku starost i jedini je apostol koji nije podnio mučeničku smrt. 
 Nevina dječica - Na blagdan Nevine dječice sjećamo se 
događaja opisanog u Matejevom evanđelju, kako je kralj Herod 
dao pobiti svu mušku djecu mlađu od dvije godine u Betlehemu i 
okolici, kad je od mudraca s istoka čuo za rođenje Kralja židov-
skog. Crkva tu dječicu prepoznaje kao prvomučenike za Krista i 
časti im spomen još od prvih dana. Sjetimo se na ovaj blagdan i 
sve djece koja danas umiru od gladi, rata ili zbog pobačaja i moli-
mo za njih.    

Za blagdan rođenja Gospodinova - Božić želimo 
Vama i vašim obiteljima i svim ljudima dobre volje 
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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 bi-
jaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijet-
li i tama ga ne obuze.Svjetlo istinsko ko-
je 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.   

 
 
 
 
 

RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKO ČITANJE 
 
 
 

Budući je obitelj, ili bi barem trebala biti, u prvom 
redu zajednica života i ljubavi, onda bi i Crkva kao takva, jer 
je jedna velika obitelj, isto tako trebala biti zajednica života i 
ljubavi. Baš radi toga jer su ove dvije stvarnosti, obitelj i 
Crkva, usko međusobno povezane i postoji binomij Crkva-
obitelj. Obitelj se na osnovu toga i naziva danas često u 
crkvenim dokumentima "Crkva u malom ili obiteljska crkva".  

Ivan Pavao II. bio je najglasniji i najsadržajniji u tak-
vim izričajima. Otkako je u Crkvi pokrenuo niz inicijativa za 
pomoć obiteljima neprestano je isticao bogatstvo koje u 
sebi obitelj sadrži i zbog toga je naziva "malom crkvom".  

"Učinite svoj dom crkvom!" Riječi su to koje je sv. 
Ivan Krizostom neumorno ponavljao vjernicima, a bilježi se 
da su prisutni uvijek aklamacijom odobravali ove izričaje 
želeći tako pokazati radost zbog ove usporedbe. To je na-
čin i put da same obitelji prihvate svoju odgovornu, važnu i 
nezamjenjivu ulogu, da Crkva preko njih živi i oživotvoruje 
svoje poslanje koje je primila od Krista, a to je rad na ostva-
renju Kraljevstva Božjega.  

Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj 
govori pozitivno o mnogim čimbenicima istinskog zajedniš-
tva i radosnog obiteljskog života utemeljenog na Isusu Kris-
tu. Iznosim iz dokumenta važne crtice koje mogu obogatiti 
naše vrednovanje obitelji kao "Crkve u malom".  

Obitelj treba sudjelovati u izgradnji Kristove Crkve i 
pridonositi rastu njezine svetosti. Pozvana je svetošću svoje 
ustanove promicati svekoliki rast i sazrijevanje svakoga 
svojega člana. U bogatoj dinamici naviještanja Radosne 
vijesti novim naraštajima i međusobno obitelj služi u dola-
sku i rastu novih života, prinosi ukupnu životnu zbilju kao 
žrtvu Bogu ugodnu i svjedoči divna Božja djela. Kroz isku-

stvo zajedništva u ozračju prisutnosti Krista 
uskrsloga događa se evangelizacijski pro-
ces unutar same obitelji, ali neizbježno i za 
druge obitelji.  

Obitelj kao i Crkva mora biti mjesto 
gdje se evanđelje prenosi i odakle ono zra-
či. U krilu takve obitelji, koja je svjesna 
svog poslanja, svi njezini članovi evangeli-
ziraju, a ujedno su svi evangelizirani. Ne 
samo da roditelji svojoj djeci prenose evan-
đelje, već to isto evanđelje oni mogu primiti 
i od njih pošto je duboko proživljeno. Obitelj 
je po svojoj biti ucijepljena u otajstvo Crkve. 
Stoga obitelj, poput Crkve treba navješćiva-
ti "silna djela Onoga koji nas je iz tame po-
zvao u svoje divno svjetlo". Kao što je Crk-
va zajednica koja osluškuje Božju riječ, 
tako je i obitelj zajednica koja raste u sluša-
nju te iste riječi. Svaka bi kršćanska obitelj 
trebala posjedovati Bibliju ili Novi zavjet. 
Čitanje Božje riječi neizostavni je dio svaki-
dašnje obiteljske molitve. Osobito je vrijed-
no obiteljsko čitanje nedjeljne službe riječi 
kao priprava za slavljenje dana Gospodnje-
ga.  

Gospodinov poziv: "Pođite po svem 
svijetu, propovijedajte evanđelje svemu 
stvorenju", odnosi se i na kršćansku obitelj. 
U našem, hrvatskom društvu, koje postaje 
sve više sekularizirano i raskršćanjeno, 
osobitu važnost ima i izričiti navještaj uda-
ljenima od Crkve, onima koji imaju pogreš-
nu sliku o Bogu i različitim tražiteljima Bo-
ga.  

Kršćanska je ženidba posadašnje-
nje saveza između Krista i Crkve, koji je 
zapečaćen krvlju Kristova križa, a pona-
zočuje se i ostvaruje u slavlju euharistije. 
Kršćanski supružnici nalaze u euharistiji 
izvor, iz kojega ključa i iznutra se oblikuje, 
te trajno oživljava njihov bračni savez. Sve-
tošću svoga života i snagom Kristovih sak-
ramenata posvećuju jedno drugo i svoju 
obitelj.  

Hrana kršćanskog obiteljskog živo-
ta jest molitva. Izvorište, vrhunac i središte 
molitvenog života obitelji jest slavljenje ne-
djeljnog euharistijskog otajstva. U euharis-
tijskom daru ljubavi i kršćanska obitelj nala-
zi temelj i dušu svoga zajedništva i posla-
nja.  
 Sveta obitelj neka svima bude pri-
mjer zajedništva u kojem živi Bog i njegova 
ljubav.  

fra Martin Jaković  

Svi krajevi svijeta vidješe  
spasenje Boga našega! 

  
Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, 

jer učini djela čudesna. 
Pobjedu mu pribavi desnica njegova 

i sveta mišica njegova. 
 

Gospodin obznani spasenje svoje, 
pred poganima pravednost objavi. 

Spomenu se dobrote i vjernosti 
prema domu Izraelovu. 

 
Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega. 

Sva zemljo, poklikni Gospodinu, 
raduj se, kliči i pjevaj! 

 
Zapjevajte Gospodinu uz citru, 

uz citru i zvuke glazbala, 
uz trublje i zvuke rogova: 
kličite Gospodinu kralju! 

 
 

Otpjevni psalam: Ps 98, 1-6 

 
 
 

Evanđelje: Iv 1, 1-5.9-14  
Rođenje Gospodinovo – Božić 

 
 
 

Evanđelje: Lk 2, 41-52 
SV. OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA 

 Roditelji su Isusovi svake godine o blagdanu Pashe išli 
u Jeruzalem. Kad mu bijaše dvanaest godina, uziđoše po običa-
ju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak 
Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni 
da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu traži-
ti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeru-
zalem tražeći ga. 

Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred 
učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razum-
nošću i odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a 
majka mu njegova reče: »Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, 
otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.« A on im reče: »Zašto ste me 
tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?« 
Oni ne razumješe riječi koju im reče. I siđe s njima, dođe u Naza-
ret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno čuvala sve 
ove uspomeneu svom srcu. A Isus napredovaše u mudrosti, 
dobi i milosti kod Boga i ljudi. 

SRETAN BOŽIĆ SVAKOME 


