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Tjedni kalendar 

Potkrepljuje to slikom ratara koji "iščekuje 
dragocjeni urod zemlje"- strpljiv je "dok ne 
dobije kišu ranu i kasnu", jesensku i proljetnu. 
Ako su se dogodile promjene u našem razmiš-
ljanju i načinu života, koje smo spominjali 
prošle nedjelje, stvorili smo preduvjete za 
ostvarenja Kraljevstva Božjeg u kojem "prvi" 
postaje "posljednji".  Strpljivost i iščekivanje, 
radost dolaska-povratka na obiteljsko ognjište, 
proroštva su koja se ostvaruju Isusovim dolas-
kom, dolaskom Mesije, Spasitelja. Nema 
"sjekire" i "vijače" u ruci, nije slavni vojskovo-
ña. Prihvaća grešnike, daje šansu na obraćenje 
i zlima. To je ostvarenje novog načina života i 
razmišljanja. Zato Ivan Krstitelj, zbunjen, šalje 
svoje učenike s pitanjem: "Jesi li ti Onaj koji 
mora doći?" Isus ne odgovara izravno, poziva 
učenike da prenesu Ivanu što su "čuli" i 
"vidjeli". Isus tako svoje poslanje ne ostvaruje 
nametljivo, nego skromno i jednostavno. 

Vjeronauk:   
• Prvopričesnici:  srijeda 15:00 
• Krizmanici:       srijeda, 16:00 
• Župni za djecu: subota, 10:00 

 

Ministrantski susreti: 
                      petak: 19:00 

Veliki pjevački zbor: 
 srijedom u 19:00 
Dječji pjevački zbor: 
     Liturgijska grupa: 
 petkom u 19:00 

 

 

3. tjedan došašća  
Karitativni tjedan. 
• Caritasov humanitarni sajam 
• Podjela prikupljenih darova 

Četvrtak u 17 sati 

Isusov odgovor Ivanovim učenicima, odgovor 
je i svima nama. Nema mjesta pesimizmu, 
malodušnosti. "Ne bojte se, budite jaki", ne 
dozvolite da vas uvjere da ništa ne valja, da 
smo bespomoćni i slabi,  da nema izlaza. Ne-
mojte dozvoliti da ostanete "slijepi, hromi i 
gluhi".                                   

                  TB 

U našoj župi 

Bože, ti vidiš: mi s vjerom 
očekujemo blagdan roñenja 
Gospodnjega. Molimo te  da 
nam bude dogañaj spasenja 
te ga radosno proslavimo  
svečanom službom hvale. 

Velika ispovijed   
u Sloboštini 
• utorak, 14. prosinca  

u 19 sati 

 

Strpite se, poziva današnja Služba riječi. Protiv 
nametnutog pesimizma, isforsiranog nepovje-
renja u svoje mogućnosti, protiv beznaña bori-
mo se slušajući i prihvaćajući radosnu vijest o 
slobodi i nadi. Nije sve tako loše, kako nas 
nastoje uvjeriti. Naš Spasitelj ponovno dolazi, 
raña se za nas, a od nas traži da Ga prihvati-
mo, da s njim živimo i radimo. To je način 
rješavanja krize, jer Krist je trajno prisutan u 
svakom vjerniku, svakoj obitelji koja Ga poštu-
je i traži i u svakom narodu koji Ga se ne odri-
če. 
Prorok u babilonskom izgnanstvu opisuje želje-
ni povratak izabranog naroda na svoja ognjiš-
ta. Vratiti se i živjeti na svojem ognjištu iskon-
ska je želja i potreba svakog naroda. Zato je 
neprimjereno, neshvatljivo i vrlo zlonamjerno s 
omalovažavanjem govoriti i pisati o ognjištu. 
Teško je gledati privremeni trijumf nepravde, 
nasilja i sustavnog nijekanja svega vjerskog i 
nacionalnog. To je moderno ropstvo, koje je 
mnogo opasnije od dosadašnjih, jer ga ne 
prepoznajemo ili ga nedovoljno prepoznajemo. 
Zato treba odgovorno i zauzeto promišljati, 
raditi i živjeti, biti strpljiv i vjerovati da će pus-
tinja procvasti. 
Apostol Jakov u svojoj poslanici poziva na 
strpljivost, jer "Dolazak Gospodnji se približio". 

Obraćenje nije izvrtanje kože naopako nego okretanje srca. 

Iz 7, 35, 1-6a. 10 
Ps 146 (145) 
Jak 5, 7-10 
Mt 11, 2-11 

Br 190. 12. 12. 2010. 

Nedjeljna misao 

3. nedjelja došašća 

Slijepi progleda-ju, hromi hode, 
gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasi-ma se navješćuje 

Evanñelje. 


