
 

Poštovani i dragi župljani 
  

 Ovih adventskih dana visom poletjeli tići mali – „Kikići“ i Bogu svome 

zapjevali „Vratite nam Malog Isusa.“  Vjerujem da ste zapazili kako nam divno 

zapjevaše i kroz pjesmu progovoriše ono što veliki dio od nas osjeća, te možda s 

nekom nostalgijom, prisjećajući se ne tako davno minulih, počesto i skrivenih 

(zabranjenih) Božića. Božića ispunjenih toplinom obiteljskog doma u ozračju 

betlehemske štalice, ugrijane dahom vola i magarca, ispunjene miomirisom 

tamjana kraljeva - mudraca. S nestrpljenjem dočekanih ponoćki, osvijetljenih 

sjajem božićne zvijezde i ushićenih božićnih dana. Preplavljeni radošću poruke 

te tihe i svete noći, uzbuđenih pastira i raspjevanih anđela: „Slava Bogu na 

visini, a na zemlji mir ljudima dobre volje …“ 

 Neka nam zvijezda mudraca zasvijetli u svom punom sjaju i rastjera noć 

zamagljenog  blještavila kojim smo okruženi.  Neka nam tonovi pjesma svete 

noći utišaju vrišteću viku i zaglušujuću galamu posvuda oko nas, ne bi li 

prepoznali i čuli Božji glas, jer  Božić je tu kod nas. 

Zazovimo Maloga Isusa da nam se vrati. Da nam svrati u ozračje 

obiteljskog doma, naših župa, naše domovine. Tamo gdje je nemir, tuga, žalost, 

da donese mir, ljubav, radost svima. 

 Pozovimo Ga zajedno uz stihove pjesnika Nikole Šopa da nam se vrati, te 

ovoga Božića, i ne samo ovoga, i do nas svrati. 

 Isuse tako bih volio kada bi se udostojao da uđeš u moj stan. Gdje sasvim 

obične o zidu stvari vise i gdje se u oknima brzo svršava dan. I tada bih ti pričao 

kako svjetiljku mutnu palim, i kako živim životom sasvim malim. Pričao bih ti o 

svakom čovjeku i kako se koji zove i kako jedni uvijek nose haljine stare i kako 

jedni uvijek nose haljine nove.  

Neka vas ovih božićnih dana kao i kroz novu 2023. godinu prožimaju 

osjećaji i blagoslov istinskog Božića, Maloga Isusa koji nas je pohodio. 

 

Sretan Božić i blagoslovljena Nova godina! 

 
Vaš župnik 

 

 


