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Evanđelje: Lk 2,22.39-40 (2,22-40)
Dijete je raslo, puno mudrosti.
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Kad se po Mojsijevu zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu - kao što piše u Zakonu Gospodnjem.
Post 15,1-6;21,1-3
Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u GalileHeb 11,8.11-12.17 ju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se
mudrosti i milost je Božja bila na njemu.
Riječ Gospodnja.

Uz nedjeljna liturgijska čitanja
Šimun prepoznaje i najavljuje u dječaku Isusu sveopćeg Spasitelja
Središte ovog odsjeka je Šimunova pjesma „Sad otpuštaš slugu svoga, Gospodine“ u
kojoj je sin Marijin prilikom prvog dolaska u hram najavljen kao slava naroda Božjeg
Izraela i svjetlo poganskih naroda. To znači da je on sveopći Spasitelj, što je jedna od
vlastitih crta Lukina evanđelja.
Naš odlomak izostavlja r. 21 u kojem je zabilježio Luka da je Marijinu sinu osmog
dana nakon rođenja dano ime Isus, što znači „Bog pomaže, Bog spašava“. Istog dana
Isus je bio obrezan, a to je bio vanjski znak uključenja u saveznički narod Božji. Obrezanjem se Isus sasvim utjelovio, postao član povijesnog židovskog naroda.
U r. 22 „dani njihova čišćenja“ odnosili su se na ženu koja se 40 dana nakon poroda
muškog čeda nije trebala pojavljivati na sinagogalnom bogoslužju i u društvu jer je
rađanjem djeteta sudjelovala na Božjoj stvarateljskoj moći. Prvi nastup u javnosti je
zahvala Bogu za darovano dijete. Isusovi roditelji prinose dar siromaha kao zahvalu
za dijete, što znači da se Isus rodio u siromašnu obitelj.
U r. 25 ime Šimun znači „Bog je čuo, Bog je uslišio“. Šimunova krepost „pravednosti
i bogobojaznosti“ je, predanost u volju Božju. Očekujući „utjehu Izraelovu« Šimun je
čekao Mesiju po kojem Bog tješi svoj narod i sve narode svijeta. Pomazanik Gospodnji kojega će Šimun vidjeti prije smrti isto je što i Mesija ili Krist, jer te riječi znače
„pomazani“ i primjenjivale su se na kraljeve, velike svećenike i proroke prilikom preuzimanja službe. Dijete Isusa donijeli su „roditelji“ - iako Luka zna da Josip nije naravni otac Isusov. Josip se brine za Isusa donoseći ga prvi puta u hram, a kad
dječak odraste, ići će s „roditeljima svake godine o blagdanu Pashe u Jeruzalem“ (Lk
2,41).
Šimun prima dječaka Isusa u naručje. On je stražar koji budno obavlja svoju službu. Prepoznaje Isusa unutarnjim svjetlom Duha kao Očekivanoga i ispovijeda svoju
vjeru o njemu.
Cijeli ovaj izvještaj Luka je načinio po uzoru na 1 Sam 1-2 gdje se govori o rođenju
dječaka Samuela i događaju kako su dječakovi roditelji donijeli svoga sina u hram u

Šilo da služi Bogu a primio ih veliki svećenik Eli. Šimunova pjesma sastavljena
je na temelju riječi iz propovijedi proroka
u babilonskom sužanjstvu (usp. Iz 52,910; 49,6; 40,5). Za Šimuna je nastupilo
vrijeme ispunjenja i zahvalno klikće da
sada može umrijeti. Trudio se da živi kao
Božji Sluga i spreman je otići iz zemaljskog života upoznavši Mesiju kao vjernog, Slugu.
Marijina dječaka naziva Šimun Božjim
spasenjem i tako najavljuje da će Isus
pribavljati ljudima od Boga ono što znači
njegovo ime. To spasenje Bog je pripravio
pred svima narodima. Bog objave, Bog
staroga zavjeta po Isusu postaje Bog svih
naroda. Mesija je svjetlom poganskih naroda i slava Izraela, izabranog naroda Božjega.
Josip i Marija „divili su se što se to o njemu govori“ (r. 33). Ovim Luka nastavlja
napomenu kako je Marija u srcu razmišljala o svemu što su pastiri rekli za Isusa.
Dijete Isus nije odmah bilo jasno Josipu,
i Mariji. Njih dvoje imali su stupnjevito

upoznavati božansko dijete, iznova otkrivati svoju ulogu u njegovu životu i
ponizno je vršiti. Ovo vrijedi za razborite
roditelje svakog djeteta. Ako ne žele praviti nasilje nad djetetom, roditelji moraju pomoći da se ono razvije u samostalnu osobnost, pokazati mu što voli i kako to može postići.
Isus je „znak osporavan u Izraelu“ (r.
33b). Bit će Mesija drugačiji nego što želi puk i religiozne vode naroda. Zato će
mu mnogi poricati da je Mesija.
„Mač“ koji će probosti Marijinu dušu je
duhovni rast Majke sa Sinom koji će jednog dana proglasiti da su mu braća i
sestre svi koji s njime volju Božju traže i
prihvaćaju. Marija će morati naučiti da
je Isusu važnije ono što od njega očekuje Otac nebeski nego zemaljski roditelji i
rodbina. Ovdje vidimo Mariju i Josipa
spremne da svome djetetu posvete dostatnu pažnju. Neka u tome pomognu
našim roditeljima!
Mato Zovkić

TISAK: Glas Koncila, MAK, Glasnik SiM, Glasnik Svetog Josipa, Brat Franjo, Biskup Lang

KNJIŽICE ZA OBITELJSKI DAR MOŽETE PODIĆI U ŽUPNOM UREDU
PRETPLATNICI ČASOPISA NEKA ŠTO PRIJE RIJEŠE PRETPLATU KAKO BISMO MOGLI NA VRIJEME NARUČITI TOČAN BROJ. TO SE ODNOSI NA
GLASNIK SRCA ISUSOVOGA I MARIJINA, BRAT FRANJO, MARIJA I SV.
JOSIP.
ŽUPNA KATEHEZA: ŽUPNE K ATEH EZE NEĆE B ITI DO POČETK A DRUGOG
POLUGODIŠTA
PROČITATI RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI DO SLIJEDEĆE NEDJELJE

MESIJA JE ZAKASNIO
Priča kaže kako je jednoj revnoj židovskoj zajednici stigla obavijest da će u pashalnoj noći svečane subote doći Mesija i da će upravo iz njihove zajednice započeti svoje poslanje. U subotnju večer okupili su se svi članovi zajednice. Žene su
pripravile večeru prema zakonskim propisima, a muškarci su se dogovorili oko
pjesama, glazbe i plesova. Bili su uvjereni da će te noći Mesija napokon doći.
Slavlje je otpočelo… Ponoć: svaki čas se mogao pojaviti! Jedan sat po ponoći: samo što nije stigao! Dva sata: srca su jako kucala. Tri sata: počeo se javljati umor.
Četiri sata: neki su počeli sumnjati. Pet sati: neki su zadrijemali, a ostali su zijevali boreći se sa snom. Mesija nije još došao.
Podne: Mesija je konačno pokucao na vrata! Na vratima se uljudno ispričao:
‘Oprostite, ali naišao sam na dijete koje je plakalo pa sam ostao da ga utješim.’
Mesija neće doći sve dok djeca plaču.
(Bruno Ferrero
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Sv. Mise: 8h. VIDOVEC – za župljane, 10h. NEDELJANEC,
17h. VIDOVEC - ZAHVALNICA
8h. VIDOVEC + Ivan Kliček – daje supruga
9i30h. NEDELJANEC + Stanko i Franciska
1.1. Ponedjeljak
Tomašković te Šimun, Katarina i Tomo FurSV. MARIJA
jan – daje Jagica Tomašković
BOGORPDICA
NOVA GODINA
11h. VIDOVEC + Vid i Ana Priher – daje ob.
Papec
8h. VIDOVEC + Valent i obitelj
2.1. Utorak
Sv. Bazilije i Grgur 17h. VIDOVEC + Tomo Šantek – daje supruNazijanski
ga Ana
8h. VIDOVEC + Ivan, Stjepan i Marija Plan3.1. Srijeda
tić – daje Anica Plantić
Presveto Ime
17h. NEDELJANEC + Stanko Gredelj – daje
Isusovo
obitelj Škreb
8h. VIDOVEC + Valent i obitelj
4.1. Četvrtak
17h. VIDOVEC + Pavao i Terezija Kocijan te
Emanuel
Ivan Kliček – daje Draga Kliček
8h. VIDOVEC – za duše u čistilištu
17h. NEDELJANEC + Gašpar i Ivka Melnjak,
5.1. Petak
Gabrijel i Ivka Žitnjak, ob. Čep, Barek i BruSv. Eduard
čić te Franjo i Anđela Horvat – daje ob. Žitnjak
8h. VIDOVEC – na jednu nakanu
8h. NEDELJANEC + Milan i Jelena Koren –
daje ob. Koren
BLAGOSLOV VODE KOD JUTARNJIH SV.
6.1. Subota
MISA
BOGOJAVLJENJE
SV. TRI KRALJA 11h. VIDOVEC + Valent i Magdalena Gazdek
te Ivan Košić – daje Antonija Košić
17h. Vjenčanje: Manjarić – Buhin, krštenje: Aleksandra
8h. VIDOVEC – za župljane
9i30h. NEDELJANEC + Katarina Rožić – daju suprug i djeca
7.1. Nedjelja
11h. VIDOVEC + Mladen Županić – daje obiKRŠTENJE
telj
GOSPODNJE
Krštenje: Tobija Mašić

Kako slavimo kršćanska otajstva?
Sakramenti inicijacije
234 Kada smo dužni ispovjediti teške grijehe? Koliko se često treba ispovijedati?
Od kada dođemo u dob razlikovanja,
dužni smo ispovijedati svoje teške grijehe. Crkva vjernicima uporno nalaže
da to učine barem jedanput godišnje.
U svakom slučaju, tko je učinio teški
grijeh, prije primanja svete PRIČESTI
treba se ispovjediti.

razumom i naučilo razlikovati između
dobra i zla.

Kružio je znatiželjnim očima amo-tamo
i konačno pogledao u cipelu.
Bilo je nešto unutra, ali nije mogao dobro vidjeti što. Gurne ruku u cipelu i
uzvikne: napipao je nešto mekano i hlaPod "dobi razlikovanja" Crkva podrazumi- dno!… Bio je to vrapčić, napola ukočen
od noćne hladnoće, koji se u zoru sklojeva dob u kojoj se je došlo do služenja
nio u cipelu kao u gnijezdo. S napola
zatvorenim kapcima vrapčić je ostao
Vrapčić u cipeli
šćućuren, bez ikakva znaka da bi odleJedne godine, uoči Božića, mali siroma- tio.
Dječak se još uvijek smiješio. Taj ga je
šan dječak usnuo je da mu je došao mali
mali živi vrapčić razveselio više nego biIsus i donio mu dar kako bi ga razveselio.
Njegova je majka bila siromašna udovica. U lo što drugo. Uostalom, bio je to dar od
sobici gdje su stanovali nije bilo ni pokrova Djeteta Isusa.
Donesen u sobicu, vrapčić je izletio, ranad ognjištem. Nisu oni ni trebali kuhati
širio krila i skakutao, okrećući pametno
jer su se hranili kruhom koji bi isprosili.
svoju glavicu.
Kako bi Isus ušao?
Razbijajući tako svoju glavicu, djetetu pade Uto je stigla i dječakova majka koja se
na pamet da s vanjske strane prozora stavi malo odmorila.
– Sretan Božić, dijete moje, neka te Bog
svoju poderanu cipelu: tu bi Isus, kad bublagoslovi! – reče dječaku.
de prolazio, mogao staviti svoj dar.
– A onda opazi vrapca i upita: – Oho,
I tako, dok se njegova majka umorna odmarala, uze dječak svoju cipelu i stavi je na što je to?
prozor. Zatim legne i zaspi. Sanjao je o pije- – To je dar Djeteta Isusa – uvjerljivo odgovori dječak.
tlu na ražnju, što ga je dan prije vidio u
pečenjarnici, zatim o narančama, pa o ma- I ispriča majci gdje je našao to malo bilim orguljama koje su svirale, svirale, svira- će.
– Dobro došao, siromašku! – uskliknu
le…
žena. I kako je već bila dobra doda: –
No, umjesto orgulja, kad se probudio, čuo
je kako zvone zvona najavljujući blagdan… Vidiš, dijete drago, kao god čovjek bio
Protrljavši oči dječak se sjetio svega što mu siromašan, uvijek može pomoći nekome
siromašnijem od sebe!
je bilo na srce: Božića i njegovih darova.
Što li mu je samo mogao mali Isus staviti u To rekavši dade vrapčiću mrvice koje su
preostale od prijašnje večeri.
poderanu cipelu?
MAK, prosinac 1981.
Skočio je sa slamnjače i potrčao k prozoru.
Izdaje: RKT. ŽUPA SV. VIDA, Trg Sv. Vida 6, 42205 Vidovec
Odgovara: Dragutin Bogadi, župnik

