
Božić, 2014. 

Poštovani župljani,                                                                                                            

Božić je blagdan mira, sreće i radosti za sve. Bog je postao čovjekom, postao je jedan 
od nas, nama u svemu jednak, osim u grijehu. Bog je postao čovjekom u Isusu Kristu da 
bi i nas naučio kako treba biti čovjek u punom smislu riječi, da bi i nas ohrabrio da 
budemo ljudi. Bog se usudio učiniti ono za što mi često nemamo hrabrosti. 

U kušnji smo često da pomislimo da je bolje onima koji se nepošteno bogate i koji 
sebično žive. A Isus bi nas htio naučiti živjeti u istini i u potpunom darivanju. Uvjerava 
nas da jedino tako ima smisla živjeti i da s njime skupa na taj način za sve ljude gradimo 
temelje kraljevstva Božjeg. Usudi se biti čovjek zbog današnjeg blagdana i tajne 
vjere što je slavimo: Bog koji je čovjekom postao. Učini što je i Bog učinio: postani 
čovjek! Svojim životom posvjedoči u pobjedu dobra, istine i ljubavi. Potrebno je na 
ispravan način slaviti Božić, koji nije samo u kićenju bora i ispraznom sentimentalizmu. 
Ne možemo ispravno slaviti Božić, ako zanemarimo Boga ili čovjeka. Ne možemo 
štovati Boga, a da ujedno ne ljubimo i poštujemo čovjeka. Tko je vjeran Kristu, ne može 
razdvajati ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. 

Molimo maleno Dijete Isusa za sve ljude koji su prevareni i obespravljeni, koji ne 
znaju kako će ovaj Božić proslaviti, jer čekaju zasluženu plaću tri ili dva mjeseca ili 
dobivaju minimalnu plaću i jedva preživljavaju. Molimo za sve one koji su žalosni ili trpe 
zbog fizičkih, moralnih ili duhovnih boli da nađu utjehu i mir kod Boga. Molimo za sve 
stare, bolesne i osamljene neka znaju da je Bog s njima. 

Molimo za naše mlade da u Bogu nađu ostvarenje svojih ideala, a ne na ulici, drogi ili 
alkoholu. Molimo za naše obitelji da u Bogu nađu pravi mir, davši Bogu dostojno mjesto 
u svojoj obitelji.   

Nema istinskog mira, ako uklonimo Boga iz svoje sredine. Budimo istinsko svjetlo u 
ovom našem gradu, jer nas je Krist nazvao „svjetlom svijeta“, ali da to budemo djelom, a 
ne samo po imenu. 

Želim vam da ovi božićni  dani, uistinu budu za vas ono što je njihov smisao i poruka, 
a to su dani radosti, dani mira i dani ljubavi. Dani kada se Isus u vama rađa, kada se on 
rađa u vašim srcima. To je konačni smisao slavlja Božića, da Isus pronađe mjesta u svima 
nama, u našim srcima. Sjetimo se kako je Isus pronašao mjesta u jednoj običnoj štalici, a 
tamo u gostinjcu nije bilo mjesta za njih. Hoće li biti mjesta sada za Božić, za Isusa u 
našim srcima? Hoće li biti mjesta u našim srcima za Isusovu riječ? Hoće li biti mjesta za 
Božju ljubav u nama? Često u nama bude takvo stanje da nema mjesta za Božju ljubav, 
jer negativni osjećaji zauzmu, ispune prostor u nama, okupiraju naše srce i počnu nama 
vladati. I tada nema mjesta za Isusovo rađanje u nama. Kada smo toliko zauzeti, 
okupirani raznim brigama, raznim poslovima i za sve imamo vremena, a nemamo za 
Isusa, tada se Isus u nama ne može roditi. Zato neka ovo vrijeme Božića bude vrijeme 
kada ćemo dati Isusu prostora i vremena, da on u nama vlada, da njegova ljubav u nama 
vlada, dominira, pobijedi. 

Neka Božić bude uistinu vrijeme kada ćemo zaboraviti nekadašnje poteškoće, 
nekadašnje probleme i nekadašnje sukobe koje smo imali jedni s drugima i kada će 
uistinu Božja ljubav u nama nadvladati, a ne biti pobjeđena. Često se dogodi da Božja 
ljubav bude pobijeđena od negativnog i od zla. Neka Božić upravo bude dan kada će 



Božja ljubav pobjediti, jer nema Božića ako nema praštanja, ako su nemir i mržnja u 
nama, ako nema pozdravljanja i susreta s drugima. Božić treba biti svaki dan u godini.  

U božićnom vremenu lijep je običaj da svečenici posjećuju obitelji u župi i zazivaju 
na njih Božji blagoslov. Blagoslov je nešto što dolazi od Boga, što daje Bog onima koji ga 
to traže. Tim blagoslovom želi se zazvati Božji blagoslov na obitelj i osobe koje borave u 
tom prostoru. Blagoslov se vezuje uz čovjeka, a ne na prostor. Ako nema života u tome 
prostoru, ako nema ljudi koji tamo borave, onda je takav blagoslov beskoristan jer 
neživom predmetu ne znači ništa. Bog štiti ponajprije čovjeka, a onda i mjesto gdje on 
boravi. Zato je vrlo važno da se obitelj skupi na molitvu kada dođe svećenik ili onaj koji 
blagoslivlja njihovu kuću ili stan. Također bi bilo poželjno da se na stolu nalazi križ, 
svijeća i blagoslovljena voda. Vjerujem da svaka kršćanska kuća to ima. Osobito je 
važna molitva ukućana. Svi se trebaju priključiti toj molitvi, to nije nešto što svećenik 
"obavlja sam", nego je to stvar zajednice, obitelji. Blagoslov se ne utjeruje silom, niti po 
službenoj dužnosti, nego to moli obitelj. Ona se stavlja pod zaštitu Svevišnjega Boga. Zato 
slobodno možemo reći, kakva će biti Vaša molitva, takav će biti i blagoslov. Običaj je da 
se prilikom blagoslova obitelji daje i godišnji doprinos za crkvu. Kažemo, to je običaj. 
Ako netko nije u situaciji da bi dao svoj doprinos, to nikako nije razlog da se ne primi 
svećenik i da se ne zazove Božji blagoslov na tu obitelj. Svećenik ne dolazi k Vama u kuću 
radi novca. 

Iskreno zahvaljujem svima koji unatoč teškim vremenima svojim darovima misle i 
na svoju Župu. Biti kršćanin znači ujedno svoj život vezati i za konkretnu zajednicu koja 
se zove župa. Valja si postaviti pitanje koliko sam stvarno korektan prema svome 
kršćanskom opredjeljenju. Hvala Bogu ima mnogo dobrih ljudi i obitelji u našoj župi koji 
svojim molitvama, vjerničkim svjedočenjem i darovima doprinose životnosti svoje župe. 
Preko njih smo i ove godine mogli pomoći mnogima: preko župnog Caritasa 
najsiromašnijima naše župe, misionarima u misijskim zemljama, te brinuli oko 
materijalnog održavanja naše crkve. 

Uz milostinju na misama ovo su jedina sredstva s kojima smo u pastoralnom radu 
raspolagali. Svjesni smo da su vremena teška i da mnogi žive u siromaštvu, a željeli bi 
darovati za svoju crkvu. Neka se ne opterećuju.  

Započeli smo sa obnovom naših orgulja koje su iz 1894. ,godine . Cijena radova 
iznosi 180.000,00 KN.,bez uračunatog PDV-a. 

Osim orgulja, pokušat ćemo na crkvi napraviti ostatak drenaže(do sada je 
napravljena polovica). 

Vašim darovima  isplaćivat ćemo radove na orguljama i crkvi koje će se izvoditi 
pristiglim sredstvima. Darove možete uplatiti na račun župe kod Zagrebačke banke  
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I na kraju, svima vama od srca želim obilje Božjeg blagoslova, ČESTIT 
BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2015. GODINU! 

 
 
 
 
 


