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zaborave u čijoj su službi, a i za one 
koji ih slušaju i gledaju, da vide u nji-
ma samo ono ljudsko i ništa drugo. 
Odbijajući ono ljudsko, odbijaju i ono 
božansko. 
Ivan svjedoči kako Isusa nitko ne mo-
že upoznati bez milosti, bez dara vje-
re, bez prosvjetljenja. To je dar Božji, 
dar Duha Svetoga. "Na koga vidiš da 
Duh silazi i ostaje na njemu, to je 
onaj koji krsti Duhom Svetim." Ivan 
Krstitelj svjestan je da njegovo kršte-
nje vodom ne djeluje samo po sebi, 
nego je važno jer upućuje na Isusa. 
Poslanje Krstitelja jest upozoriti i vodi-
ti do Isusa. Zato osnovni cilj nije krš-
tenje Isusovo, već ukazati na osobu 
Isusa Krista. On je Jaganjac i Sluga 
koji  donosi spas ne samo Izraelu, 
nego jest "svjetlost narodima i spas 

 

Tjedni kalendar 

do nakraj zemlje". 
Po svom krštenju i mi smo pozvani i 
poslani svjedočiti, baš kao i apostol 
Pavao i Ivan Krstitelj. U vjeri napredu-
jemo ako dogañaje i osobe oko sebe 
doživljavamo kao Božje darove i pre-
ma njima se tako i odnosimo. Tako 
naša vjera postaje konkretna, živa i 
djelatna, jer od krštenja i za  nas glas 
s neba govori: "Ovo je sin/kćer moja 
u njima mi sva milina."                

 TB 

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

 

Zaručnički tečaj u  Sloboštini 
6. do 10. 6. 2011. u 19:30 sati 

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

 

Priprema roditelja za krštenje djece 
            petak,   4. 2. u  19:00 
 

 

Druženje vjernika starije dobi 
2. i .4. srijeda u mjesecu 
17:00 - 18:00 sati  

 

 

 MoViNG 
Mladi o vjeri i nadi govore 
        utorkom u 20:15 sati 

U našoj župi 

 

• 20. siječnja  
 

Biblijsko-molitveni susreti 
četvrtkom u 19 sati 

 

Na početku liturgijskog vremena kroz 
godinu, Služba riječi želi odgovoriti na 
pitanje: Tko je onaj o kojemu govore 
Pisma? Današnja su čitanja svojevrs-
no bogojavljenje. Odgovor je jasan: 
Isus je  Bog, koji je postao čovjekom, 
da svijet oslobodi grijeha. On donosi 
spasenje svijetu, kao i oni koji su pro-
svijetljeni od Boga, a ispovijedaju nje-
govo poslanje Sluge i Spasitelja. 
Starozavjetni prorok najavljuje posla-
nika-Slugu, koji će ostvariti obećanja 
dana izabranom narodu. Krist je ta 
osoba, koji je poslan ne samo Izraelu-
izabranom narodu, nego cijelom svije-
tu, biti "svjetlost narodima"-"spas do 
nakraj zemlje". Nije to najava spasa iz 
babilonskog sužanjstva, nego poprima 
sveopći značaj-On je spas svih naro-
da, Spasitelj svijeta. 
Pavao ističe da je apostolsko poslanje 
Božji poziv. Ne promiče on svoju teo-
logiju ili filozofiju, nego prenosi Božju 
riječ. Za Božje izabranike velika je 
opasnost da se izdignu iznad drugih i 

Križ koji postaje svrha samom sebi, u stvari je lažno božanstvo. 

Iz 49, 3. 5-6; 
Ps 40,2.4. 7-8a. 8b-9. 10; 
1 Kor 1,1-3; 
Iv 1,29-34 

Br 195. 16. 1. 2011. 

Nedjeljna misao 

2. nedjelja kroz godinu 

Ja sam to 
vidio i 

svjedočim:  
on je Sin Božji. 


