Poštovani, čestitamo vam blagdan Isusova rođenja–Božić i Novu 2015. g.

Od prije dva tisućljeća zbio se dogaĎaj koji je našu ljudsku povijestprelomio na
dva dijela – vrijeme prije Krista i poslije Krista. NovoroĎeni Isus, sin Božji,
središte je ljudske povijesti, OS prema
gravitira.Pa ipak, uza sve to Isus je i
samozatajan i nenametljiv. Poziv na
zapravo

je

„božićno

saginjanje

nad

Znamo; samo dijete može razoružati
ovoga svijeta, samo čisti pogled djeteta
hladnoću čovjekova srca.I zato, Krist se
čovjeku (p)osvijestio; tko je čovjek, tko
za njega trpio, gdje je čovjekov cilj, tj.
čeka nakon zemaljskog života uloženog
vjernost Bogu i čovjeku.
Rođenje Božića posvetilo je i„obožilo“
Vrijednost ljudskog života postigla je
razmjere. Zašto? To je tajna Božje
Ove

božićne

na

njih

se

poticaje
sveto

nastavili
obvezivati,

smo

kojoj
Ovih dana ući ćemo u
kuće vaših domova sa
željom da donesemo dio
Božićnog blagoslova.
Potrudimo se svi zajedno
da taj susret bude
dostojanstven,
blagdanski;
*s upaljenom SVIJEĆOM,
*blagoslovljenom
VODOM i KRIŽEM
na stolu i
*molitvenim srcem – da
Božić nađe mjesto u
najdražem stanu ĈOVJEKU.

sve
dalje
poklon
dijete“.

tvrdoću
može otopiti
raĎa da bi
ga je želio i
tko i što ga
u dobro, u

čovjeka.
božanske
ljubavi.
primati

i

u

sakramentima. Najprije u krštenju, zatim u prvoj pričesti i krizmi, a većina
vas u sakramentu braka. Na poseban način, taj poticaj je izražen u presv.
Euharistiji. Nedjeljna sv. misa i gozba s Kristova „stola“, posvećuje i naš
nedjeljni blagdanski stol. Činjenica je, meĎutim, da mnogi od vas/nas ni
tijekom ove Nove godineneće moći osjetiti radost nedjeljnog okupljanja.Već
dulje vremena svjedoci smo kako su nedjeljna misna i(li) obiteljska okupljanja
opterećena i zamijenjena stolovima, policama, vješalicama i igraonicama u
„centrima kupnje i potrošnje“ u kojima je posvećen čovjek „o(ne)svećen“i
popredmećenvrijednošću kune. Etiketa „božanski“ zamijenjen je etiketom na
kojoj je pričvršćena cijena. Zato sveta misa, u kojoj slavimo i božićno roĎenje,
govoridrukčije: čovjek je otkupljen ne nečim raspadljivim nego Isusovim
roĎenjem i njegovom predragocjenom krvlju – to slavimo i na to slavlje vas
pozivamo svakomsvetom misom…
Vaši: župnik Mijo Horvat i vlĉ. Tihomir Kosec

