
Poštovani i dragi župljani 
 
Vjerujem kako svi mi osjećamo da nam vrijeme (pre)brzo prolazi. Tako 

nam je i ova godina prošla, obilježena pandemijom COVIDA 19, te se ni snašli 
nismo, a evo nam Božića i nove kalendarske godine. No, vrijeme u kojem živimo, 
naše je vrijeme. Važno nam je prepoznavati „naše“ znakove vremena za što 
kvalitetniji i mirniji svakodnevni život. Duhovna stabilnost nam daje tu sigurnost 
unatoč svim poteškoćama na koje svakodnevno nailazimo. Tako i u ovo vrijeme 
tajanstvene „korona krize“ kada smo svi zbunjeni s toliko pitanja bez odgovora, 
kada smo kao vjernici zakinutu za redoviti sakramentalan život, i ne znamo kakav 
će nam biti Božić, okrenimo pogled prema Bogu rođenom u maloj štalici na 
slamici, intenzivirajmo svoju molitvu te nastojimo svojom vjerom i nadom 
ohrabriti i one pored nas. 

 Prigoda je to da se vratimo Bogu kroz otajstvo Božića - Njegove 
Utjelovljene Riječi, da promijenimo svoj život dajući više prostora onome što je 
uistinu važno, a napuštajući lažne idole koji su u ovom vremenu svojim 
obećanjima o sretnom življenju uspjeli zavesti mnoge i zamagliti poglede kroz 
zamamno blještavilo prolaznosti ovozemaljskih ispraznosti.  

Vrijeme Božića, najljepše je vrijeme koje nam osvjetljava i uprisutnjuje 
proročke navještaje Božjega kraljevstva mira, radosti, ljubavi. Da osjetimo i 
prepoznamo one prave vrijednosti na osnovu kojih hodimo sigurnim i pravim 
putem. 

Papa Benedikt XVI. u svojim božićnim razmišljanjima o činjenici da Isus 
nije dobrodošao od samoga rođenja „među svoje“, između ostalog kaže: 

„To nas može navesti na razmišljanje, ukazati na preokret vrjednota koji 
je prisutan u liku Isusa Krista u njegovoj poruci. Od rođenje on ne pripada u 
okružje onoga što je u svijetu značajno i moćno. Međutim, upravo se ovaj 
neznatni i nemoćni čovjek objavljuje kao onaj istinski Moćni, kao onaj o kojemu 
u konačnici sve ovisi. Stoga postati kršćanin znači izići iz onoga što svi misle i 
hoće, napustiti vladajuća mjerila, kako bismo našli svjetlo istine svojega bitka i s 
tim svjetlom našli pravi put“. 

Neka vam Božić i božićni blagdani budu ispunjeni radošću, mirom i 
ljubavlju Božjom kojom nas je pohodio sam Bog svojim porođenjem sa željom da 
svatko od vas „napusti mjerila što svi misle i hoće, da pronađe svjetlo istine svoga 
bitka i tim svijetlom pronašli svoj vlastiti pravi put“.   

Neka vas kroz novu 2021. godinu prati blagoslov Svete Obitelji kako bi 
svi zajedno kao vjernici osjetili ljepotu življenja kršćanskog zajedništva. 

 
Sretan Božić i blagoslovljena Nova godina! 

Vaš župnik 

 


