
 

 

Probudi se ! 

 

 Čovječe. Probudi se: za tebe je Bog postao čovjek. Pro-

budi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih,i Krist će te prosvijetliti.  

 Ponavljam: Bog je za tebe postao čovjek. Ti bi bio biti 

mrtav za vječnost, kad se on ne bi bio rodio u vremenu. Nikad 

ne bi bio osloboĎen iz grješnog tijela, kad on ne bi bio uzeo na 

se teret grijeha. Ti bi bio žrtva beskrajne bijede, kad ti se ne bi 

bio smilovao. Ti ne bi bio zadobio život, kad on ne bi bio umro. 

Ti bi bio podlegao, kad ti on ne bi bio pritekao u pomoć. Ti bi 

bio propao, kad on ne bi bio došao.  

 Slavimo radosno dogaĎaj našega spasa i našeg otkuplje-

nja. Slavimo blagdanski dan kada dolazeći iz velikog dana vje-

čnosti,velikog vječnog dana ulazi u naš tako kratak vremenski 

dan. 
Sveti Augustin 

O svetom Stjepanu! 

Kako je broj kršćana rastao iz dana u dan Apostoli su osjetili potrebu 

oformiti svoje pomoćnike i tako nastaju Ďakoni. Prvotna im je zadaća bila 

paziti na red kod zajedničkih molitvenih susreta, dijeliti vjernicima poklo-

ne i nositi Euharistiju bolesnima i utamničenima.  

 Najugledniji i najenergičniji meĎu Ďakonima bio je Stjepan. Tek 

što je počeo djelovati istaknuo se revnošću i čudesima koja je Duh Sveti 

činio preko njega. Navukao je na sebe mržnju starih Židova zbog pleme-

nite i smione slobode kojom je naviještao EvanĎelje u svakoj prigodi. Ta-

ko jednog dana, kad im je predbacio što su progonili proroke i ubili Kris-

ta, oni ga izvedoše izvan grada i tu ga kamenuju. Stjepan je tako postao 

prvi mučenik, prvi je prolio krv za Krista.  

 U trenucima umiranja moli za one koji su mu oduzimali život. 

Stjepan je ubijen kako bi se razbila nova sekta koja u raspetome Isusu vidi 

obećanog Mesiju. Činjenica je da je ova mučenička smrt još više ujedinila 

prve kršćane i pobudila u njima spremnost čak i krvlju svjedočiti svoje 

uvjerenje: Isus je obećani Mesija, on je Spasitelj svijeta. 

 

 

Župni  ured  Prikazanja Blažene Djevice  Mari je  

Smilčić  

Župni listić br. 18 

25. prosinca 2011. 

Rođenje Gospodnje Božić 

ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA  

SMILČIĆ 
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SRETAN BOŽIĆ! 

Neka se raduje nebo i neka klikće zemlja pred licem Gospodnjim,  

jer je došao! 



 

 

EvanĎelje, Iv 1, 1-18  

Čitanje svetog EvanĎelja po Ivanu 

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bija-

še Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne po-

stade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima 

svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Bi čovjek poslan od 

Boga, ime mu Ivan. On doĎe 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 doĎe na svijet; bijaše na 

svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima doĎe i nje-

govi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca 

Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su roĎeni ne od krvi, ni od 

volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga. I Riječ tijelom posta-

de i nastani se meĎu nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao 

JedinoroĎenac 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: JedinoroĎenac - Bog - koji je u 

krilu Očevu, on ga obznani.  Riječ Gospodnja.  

Trenutak za razmišljanje o Evanđelju 

 

 Bog je velik i malen, nedokučiv i pristupačan, Gospodar svemira i 

dijete u štali... To je previše jednostavna istina da bi je odrastao čovjek 

lako prihvatio. Mali Bog, Božić, poziv je na evanđeosku malenost.“Riječ 

je tijelom postala i nastanila se među nama!”  

 Bog nam je darovan, dar nad darovima! Bog se ne da nadmašiti u 

ljubavi i darivanju. Ali - možemo ga nasljedovati, činiti ono što On čini, 

naravno - na naš ljudski, nesavršeni način. Običaj je da se pod borom 

ostavi neki dar, neki znak pažnje. Kao da svi postaju nekako bolji, topliji, 

pažljiviji. O, kad bi i ove godine Božić vratio mnogim obiteljima osjećaj 

topline i vjernosti! DM 

  

 

Zašto sam se rodio? 

 

Rodio sam se gol, da se ti 

možeš odreći sama sebe. 

Rodio sam se kao siro-

mah, da ti u meni možeš 

naći  sve svoje bogatstvo. 

Rodio sam se malen, da 

ti ne težiš vladati nad 

drugim. 

Rodio sam se u staji, da ti 

naučiš posvećivati svaki 

prostor. 

Rodio sam se u špilji,da 

svaki čovjek dobre volje 

ima pristup k meni. 

Rodio sam se slabašan,da me se nikada ne bojiš. 

Rodio sam se bez oružja,da ti imaš povjerenje u moju dobrotu. 

Rodio sam se iz ljubavi,da ti nikada ne posumnjaš u moju lju-

bav.  

Rodio sam se noću,da povjeruješ kako mogu prosvijetliti svaku 

tminu.  
Rodio sam se kao čovjek, da ti možeš postati kao Bog. 

Rodio sam se kao Marijin sin, da ti možeš imati majku. 

Rodio sam se kao sin kojega je Josip prihvatio,da razumiješ ka-

ko je pravi otac onaj koji daruje ljubav i zaštitu. 

Rodio sam se u jednostavnosti, da ti ne budeš kompliciran. 

Rodio sam se ponižen, da ti možeš izbjeći svaku oholost. 

Rodio sam se u skrovitosti,da ti možeš izbjegavati svako istica-

nje. 

Rodio sam se kao dijete,da naučiš biti jednostavan kao dijete. 

Rodio sam se zbog tebe,da svi možemo doći u kuću Očevu. 


