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B O Ž I Ć 

Riječ Božja koju smo danas slušali u evanđeoskom odlomku, zapisanom od strane 

evanđelista Ivana, aludira i podsjeća nas na prve riječi koje nalazimo u Svetom pismu, 

u Knjizi Postanka, a koje govore o početku stvaranja. U skladu s tim, i današnji nam 

evanđeoski odlomak progovara o početku. Međutim, ovdje je riječ o novom početku, 

odnosno o početku s Kristom. Zato nam liturgija danas, na sam dan svetkovine 

Gospodinova rođenja, odnosno na dan svetkovine Božića, progovara o novom početku 

jer je zapravo Isusovim dolaskom na svijet došlo do novog početka za svakog čovjeka i 

za čitav svijet. Tako nam sveti evanđelist Ivan danas na jedan, možda pomalo i 

neočekivan i neobičan način približava sam sadržaj svetkovine Gospodinova rođenja. 

Razmatrajući današnji evanđeoski odlomak, možemo s lakoćom uočiti da je u središtu 

evanđeoske poruke Vječna Riječ, Riječ koja je Bog, Riječ koja stvara, u konačnici, Riječ 

koja postaje Tijelom. Upravo sada se događa ono o čemu nam govori i poslanica 

Hebrejima: „Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima u prorocima; 

konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu“. Sada je taj trenutak u kome Bog 

progovara i u kome Bog postaje vidljiv. Bog koga su stoljećima najavljivali proroci sada 

postaje vidljiv u Isusu Kristu. Odnosno, Isus je ta Riječ koja je postala tijelom. Stoga je i 

sam sadržaj svetkovine Božića opisan od strane evanđelista Ivana zapravo kao 

utjelovljenje Riječi Božje. Bog je došao među nas ljude u liku malog djeteta i pojavio se, 

rođen od Djevice Marije, u betlehemskoj štalici. Upravo tu stvarnost sveti Ivan opisuje 

kao utjelovljenje Riječi. Stoga je razlog za radost upravo ova radosna vijest, a to je Božje 

utjelovljenje. Bog silazi među nas ljude i postaje jedan od nas. Ono što je stoljećima 

najavljivano po prorocima sada postaje vidljivo i to u Vječnoj Riječi koja je postala 

Tijelom. Tako se Bog koji postaje vidljiv u Isusu Kristu, rađa u vremenu i očituje svoju 

slavu i svoju ljubav prema čovjeku „jer je po tajni utjelovljene Riječi očima naše duše 

sinulo novo svjetlo“. 

Upravo to svjetlo zasjalo je u Isusu Kristu njegovim rođenjem i njegovim dolaskom na 

svijet da se svijet spasi. Iskaz je to Božje ljubavi prema svijetu i prema čovjeku. Iskaz je 

to Božjeg čovjekoljublja, jer Bog uzima na sebe našu ljudsku narav ne bi li spasio i 

otkupio paloga čovjeka. Dakle, Bog postaje jedan od nas i to je sadržaj Božića. Baš taj 

sadržaj i misterij Božića sveti Ivan Evanđelist sažima i izražava vrlo sadržajnim i dubokim  
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riječima. Stoga je zanimljivo uočiti i istaknuti na kakav način Ivan otkriva veliku tajnu o 

Bogu koji dolazi među nas ljude. Evanđelist nam to otkriva jednostavnim, a opet 

dubokim riječima: „I riječ tijelom postade i nastani se među nama!“ 

Kao što možemo uočiti, današnje Evanđelje progovara nam na jedan specifičan način o 

stvarnosti Božjeg dolaska na svijet. Sveti Ivan u svome nam Evanđelju to opisuje sasvim 

drugačije od ostalih evanđelista. Potiče nas da razmišljamo o Riječi Božjoj koja je 

Tijelom postala. Na taj način Bog postaje blizak nama ljudima i to baš po svome Sinu. 

Bog nam se predaje po svojoj Riječi i želi prebivati među nama ljudima, želi biti blizak 

svakom čovjeku. Stoga smo i mi po Sinu dionici božanskih milosti i božanskih dobara. 

Zapravo, u današnjoj je svetkovini na poseban način izražena Božja blizina, odnosno 

Božja ljubav prema čovjeku. To je ujedno poziv i poticaj i nama vjernicima da se 

približimo novorođenome Kristu i započnimo još više živjeti u blizini betlehemskog 

kralja i u blizini utjelovljene Riječi, svjesni da smo kao djeca Božja zaogrnuti njegovim 

božanstvom. Dođite stoga pred jaslice, zastanite tu pred tajnom rođenja Boga u štalici. 

Pokažite djeci jaslice, objasnite djeci da se Božić, mali Bog rodio radi nas i radi našega 

spasenja. To je središnja poruka Božića danas! Mali Bog, Božić nam se rodio! Došao je 

među nas jer želi biti naš prijatelj. Prihvatimo ga! Ne na facebooku, nego u stvarnosti! 

Onda će nam Božić biti sretan, što svima Vama od srca želim. Amen! 

 
Stigla je DANICA, godišnji kalendar – knjiga! Ove godine je cijena 50 

kuna! Također, još ima puno jednolisnih i dvanaestlisnih kalendara! 
Nabavite ih na vrijeme! 

Ove godine je oba bora koji su nakićeni u našoj crkvi darovao gospodin Ivan 
Pernar iz Hrastine i ujedno ih je pomogao dopremiti do crkve i postaviti na mjesto. 

Zahvaljujem mu od srca kao i gospodi Zdravku Žnidarić koji je borove dopremio 

kamionom, Miši Bubalo i Josipu Novak Cobri, koji su ih nasadili i postavili na 
mjesto. Zahvaljujem svim vijećnicima i svim krizmanicima koji su sudjelovali u 

kićenju borova u našoj crkvi. Ponosni smo što opet imamo jedinstvene jaslice u 
našoj crkvi. Osmislila ih je i postavila gospođa Tatjana Gajski, a u izvedbi su joj 

pomagali Mišo Bubalo, Josip Novak Cobra, Darko Potočki i Đurđa Crnić. Od srca 
svima hvala. Za crkvu svetoga križa bor je darovala obitelj Bašić iz Sv. Križa, Mile 

i Renata, a okitili su ga članovi obitelji Bašić, naši zvonari Milan i Tanja Jakovina i 
gđa. Božica Tursan. Svima od srca hvala! 

Hvala od srca članovima našeg župnog Caritasa koji su pripremili i podijelili velike 
pakete pomoći korisnicima našega župnog Caritasa. Svojim darom u pripremi 

paketa pomogli su pojedini župni vijećnici, ali i svi Vi svojim darom kroz 
milostinju, jer je dio milostinje išao za potrebe našeg župnog Caritasa.  

 
Sutra, na blagdan sv. Stjepana, prvomučenika, po običaju započinjemo godišnji 

blagoslov obitelji. Nakon svetih misa prije podne, blagoslov ćemo započeti u 13 sati 

ovdje u Mariji Gorici. U utorak, 27. prosinca slavimo sv. Ivana apostola i evanđeliste i 

o njegovu spomendanu želimo sudjelovati u blagoslovu vina. Zato će jutarnja misa biti  
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u 7,30, a od 8 ćemo započeti blagoslov obitelji od obitelji Studer i Blažeković i dalje 

Sveti Križ. Nadamo se da ćemo u srijedu obići Vukovo Selo. Posebno se radujemo 

obiteljima u Gajevoj ulici koji nas godinama dočekuju s posebnom pažnjom i iz svih 

kuća sudjeluju u blagoslovu u svakoj kući. To je posebno lijepi običaj i to treba zadržati. 

Hvala i za večeru koju s puno ljubavi i pažnje pripremaju za nas, ali i cijelu ulicu, svake 

godine druga obitelj! U četvrtak, 29. prosinca započinjemo blagoslov u 8 sati u ulici 

Matije Gupca u Kraju Donjem, a onda se spuštamo Vodovodnom ulicom i preko Kaptola 

dolazimo na ulicu Dragutina Boranića i Jakolićevu, a onda od Kolodvorske idemo 

Dubravičkom prema igralištu i završavamo kod pilane u Vodovodnoj ulici. U petak na 

blagdan Svete Obitelji, jutarnju ćemo Misu u 8 sati prikazati za sve naše obitelji, a onda 

nastaviti blagoslov u Bijeloj Gorici od Valenčaka, preko Bregovite i Gajeve doći u Kraj 

Gornji. Dubravičkom ulicom doći ćemo do Kraja Donjeg i završiti kod Obitelji Šporčić. 

Na staru godinu nastojat ćemo obići Hrastinu, a na Novu godinu ćemo malo odmoriti. 

Blagoslov će se nastaviti u ponedjeljak, 2. siječnja u Trsteniku, u utorak, 3. siječnja u 

planu su Celine i Žlebec, a u srijedu, 4. siječnja prije podne sveti Križ Mihelji, a poslije 

podne Kraj Gornji. Nadamo se da se neće ništa dogoditi što bi poremetilo ovaj raspored. 

Svima hvala na lijepom dočeku i daru! 

 
Nažalost, ovoga Božića mnogi naši župljani ostali su bez božićne ispovijedi! Kako je utakmica za 
3. i 4. mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu u kataru bila u subotu, 17. prosinca u 16 sati, 
a Ispovijed je u našoj župi trebala biti u 17 sati, odlučeno je da se Ispovijed pomakne na 18 sati. 
No, budući da je zbog naše pobjede i osvajanja trećeg mjesta na svjetskom prvenstvu zavladala 
euforija, mnogi su odlučili proslaviti tu pobjedu, a Ispovijed „preskočiti“. Tužan sam radi toga jer 
je 10 svećenika čekalo. Naravno, bilo je još nekoliko prilika za božićnu sv. Ispovijed u nama 
susjednim župama, vrlo rijetki su se odlučili ispovijediti! 
Također, krizmanici koji su bili obavezni sudjelovati u božićnoj ispovijedi nisu se odazvali! Od 27 
kandidata za sakrament sv. Potvrde, njih samo 7 bilo je na božićnoj ispovijedi Isti firmanici bili su 
zaduženi za kićenje borova u našoj crkvi u nedjelju, 18. prosinca, a odazvalo ih se čak 16! 
Nažalost, otkako je završilo prvo polugodište vjeronaučne priprave za naše prvopričesnike i 
krizmanike, njih više od polovice više ne dolazi u crkvu! Nažalost, u većini slučajeva su krivi 
roditelji, koji ih ne podržavaju u pripravi za ove važne sakramente, sami nikad ne idu u crkvu i 
dijete nema tko voditi! Svaka čast rijetkim izuzecima u kojima otac ili majka dovode svoje dijete u 
crkvu! 
Kao što znate, proslava Prve sv. Pričesti u našoj župi planirana je za nedjelju, 28. svibnja iduće 
godine, na svetkovinu Duhova u 11 sati. 
Sakrament svete Potvrde ili Krizme dogovoren je za subotu, 10. lipnja, također u 11 sati. 
Naravno, ukoliko bude ovakav stav roditelja (ali i djece), ovi se sakramenti ne moraju podijeliti! 
Nikoga ne želimo siliti, to bi trebao biti slobodan izbor obitelji, ali ako nema nikakve suradnje, onda 
je to jasna poruka da je to nepotrebno! Zato, najavljujem novi roditeljski sastanak za roditelje 
naših prvopričesnika i krizmanika već u drugoj polovici mjeseca siječnja ili krajem siječnja, kada 
ćemo nastaviti (već prema vremenskim prilikama) sa župnim vjeronaukom. Ako bi jako zahladilo, 
moguće je da vjeronauka neće biti cijeli siječanj! Ali, misa bi trebala biti obavezna! 
Sutra je blagdan svetog Stjepana prvomučenika. Već po običaju imat ćemo mise u 8 i 
u 11 sati. Jutarnju Misu u 8 sati prikazujemo za ove pokojnike: Obitelji Bočak, 
Župančić, Brozd i Hotko, Stjepan Tomašković, uz imendan, Ivica (god.), i Zoran 
Frkanec, Anđelina Glasnović i Franjo Obranković, a u 11 sati za + Štefanija i Mijo  
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Smrček, Stjepan i Katarina Šantorić, Dragica Jančić, uz rođendan, Stjepan Bačan i 
Štefica Kunjas, uz imendan. Na kraju te mise u 11 sati bit će i uobičajeni blagoslov 
djece. Dovedite djecu, osobito one najmanje, da prime blagoslov, svetu sličicu i slatkiš! 
Sam Bog se utjelovio i postao jedan od nas da nam iz hladnih jaslica usmjeri pogled na najveću 
vrijednost ljepote – život. Ono što priječi dodir s ljepotom u čovjeku i oko njega su okovi koji ne 
dopuštaju njegovu srcu da se oslobodi sebičnosti i vjere u osobni svijet umjetne ljepote. Takav 
svijet nema potrebe za Isusom, ne pušta ga k sebi, tjera ga sa svoga praga i zatvara mu vrata. 
Ako tu nema mjesta za njega, On ide dalje gdje će se moći nastaniti. Nalazi mjesto u betlehemskoj 
štalici. Jaslice u štalici postaju tron na čiju oštru slamicu je položeno Djetešce, pred otvorenom 
dvoranom u koju stane čitav svijet, a do koje vodi najsjajnija svjetlost s nebesa. Betlehemska 
štalica postaje mjesto posebnog osjećaja Božje blizine. Tu blizinu želim od srca svima Vama! 
Sretan Vam Božić! 

 

PON 

26. XII. 
Stjepan 
Prvomučenik 

8h 
11h 
13h 
Marija Gorica 

Zajednička sv. Misa 
Zajednička sv. Misa 
Blagoslov Obit: MARIJA GORICA 

UTO 

27. XII. 

Ivan, ap. i ev. 

7,30h 
Marija Gorica 
8h 
Sveti Križ 

+ Ivan Kodžoman 
Blagoslov vina 
Blagoslov obitelji:  SVETI KRIŽ 

SRI 28. XII. 
Nevina dječica 

8h 
Vukovo Selo 

Blagoslov obitelji: VUKOVO SELO 

ČET 
29. XII. Toma Becket 8h 

Kraj Donji 
Blagoslov obitelji: KRAJ DONJI, I. 
dio 

PET 

30. 
XII. 

Sveta Obitelj 

8h 
Marija Gorica 
9h 
Bijela Gorica 
i Kraj Donji 

Za sve naše obitelji 
 
Blagoslov obitelji: BIJELA 
GORICA i KRAJ DONJI, II. Dio. 

SUB 31. XII. Silvester 

8h 
Hrastina 
17h 
Marija Gorica 

Blagoslov obitelji: HRASTINA 

 

Z A H V A L N I C A 
+ Mihalj Tašić, god. 

NED 1. I. 

Marija 
Bogorodica 
Nova 
Godina 
 

 
11h 

Marija 
Gorica 

 

ŽUPNA SV.  M I S A  
i Obitelji Lopatić, Kušević, Šinko, 
Glogović, Jakovina i Crnković 

SRETNA VAM NOVA 2023. GODINA 
U petak, 30. prosinca slavimo Blagdan Svete Obitelji. Imat ćemo samo jutarnju 
Misu u 8 sati za sve naše obitelji, a onda će se od 9 sati nastaviti blagoslov 
prema rasporedu: Bijela Gorica i Kraj Donji, II. Dio. 

Izdaje: ŽUPA Pohoda B.D.M – MARIJA GORICA 
Tel. 01/3395-848; 098/452-192; stjepan.baric@yahoo.com 

glavni  urednik: vlč. Stjepan Barić, župnik 


