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27. prosinca 2020. 
SVETA OBITELJ (B) – MISNA ČITANJA 
Prvo čitanje: 
Post 15, 1-6; 21, 1-3 

  
Baštinik će biti tvoj potomak. 

  
Čitanje Knjige Postanka 
U one dane: Dođe riječ Gospodnja Abramu u viđenju: 
"Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika!" 
Abram odgovori: "Gospodine moj, Jahve, čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda; kad je mojoj 
kući nasljednik Eliezer Damaščanin? Kako mi nisi dao potomstva - nastavi Abram - jedan će, eto, od 
mojih ukućana postati moj baštinik." Ali mu Jahve opet uputi riječ: "Taj neće biti tvoj baštinik, nego će 
ti baštinik biti tvoj potomak." Izvede ga van i reče: "Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš 
prebrojiti." A onda doda: "Toliko će biti tvoje potomstvo." Abram povjerova Jahvi, i on mu to uračuna u 
pravednost. 
Jahve se sjeti Sare kako je rekao i učini joj kako je obećao: Sara zače i rodi Abrahamu sina u njegovoj 
starosti - u vrijeme koje je Bog označio. Abraham nadjene ime Izak svome sinu što mu ga Sara rodi. 
Riječ Gospodnja. 
Otpjevni psalam: 
Ps 105,1-6.8-9 
Pripjev: 
On je Gospodin, Bog naš, on se uvijek sjeća svojega saveza. 

  
Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime, 
navješćujte među narodima djela njegova! 
Pjevajte mu, svirajte mu, 
pripovijedajte sva njegova čudesa! 
 
Dičite se svetim imenom njegovim, 
neka se raduje srce onih što traže Gospodina! 



Tražite Gospodina i njegovu snagu, 
tražite svagda njegovo lice! 
 
Sjetite se čudesa koja učini, 
njegovih čuda i sudova usta njegovih! 
Abrahamov rod sluga je njegov, 
sinovi Jakovljevi njegovi izabranici! 
 
On se uvijek sjeća svojega saveza, 
riječi koju dade tisući naraštaja: 
Saveza koji sklopi s Abrahamom 
i zakletve svoje Izaku. 
Drugo čitanje: 
Heb 11,8.11-12.17-19 

  
Abrahamova, Sarina i Izakova vjera. 

  
Čitanje Poslanice Hebrejima 
Braćo: 
Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući 
kamo ide. Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj 
dade obećanje. Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena 
na obali morskoj. 
Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje, kome bi rečeno: 
Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! - uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u predslici i 
ponovno zadobi. 
Riječ Gospodnja. 
Evanđelje: 
Lk 2,22-40 

  
Dijete je raslo, puno mudrosti. 

  
Čitanje svetog Evanđelja po Luki 
Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga 
prikažu Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti 
Gospodinu! – i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića. 
Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu 
Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi 
Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave 
što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče: »Sad otpuštaš slugu svojega, 
Gospodaru, 
po riječi svojoj, u miru! 
Ta vidješe oči moje 
spasenje tvoje, 
koje si pripravio 
pred licem svih naroda: 
svjetlost na prosvjetljenje naroda, 
slavu puka svoga izraelskoga.« 
Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: 
»Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan – a i tebi će 
samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca!« A bijaše neka proročica Ana, kći 



Penuelova, iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s 
mužem sedam godina, a sama kao udovica do osamdeset i četvrte. Nije napuštala Hrama, nego je 
postovima i molitvama danju i noću služila Bogu. Upravo u taj čas nadođe. Hvalila je Boga i svima koji 
iščekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu. Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, 
vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je 
Božja bila na njemu. 
Riječ Gospodnja. 
 
 

MISAO DANA 

NEDJELJA SVETE OBITELJI  - B - 

Blagdan se zove: "Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa". Isus, kao najvažniji član te Obitelji, na prvom je 
mjestu. Josip, koji je pred državnom i vjerskom zajednicom glava kuće, u našoj liturgiji navodi se kao 
posljednji. Ovaj je blagdan uveden u opću Crkvu na poticaj katolika iz Kanade, među kojima se u 19. 
stoljeću počela širiti plodna pobožnost prema svetoj obitelji Isusa, Marije i Josipa. Kršćani mlade zemlje 
u industrijskom razvoju osjetili su u Isusu, Mariji i Josipu uzor i pomoć. Ponajprije zato što su majke 
počele zarađivati za kuću radom izvan obitelji, muževi počeli raditi daleko od svojih kuća, a djeca u 
školi ili na ulici počela biti izlagana utjecajima koji nisu uvijek povoljno djelovali na njihovo ljudsko i 
vjerničko sazrijevanje. Prvi put blagdan je uveden u sveopću Crkvu 1893. i postavljen na 3. nedjelju po 
Bogojavljenju. Godine 1921. sastavljena je nova misa za ovaj blagdan koji je premješten na nedjelju po 
Bogojavljenju. Najnovija liturgijska reforma pomaknula ga je na nedjelju po Božiću, a kad takve 
nedjelje nema u vremenu između Božića i Nove godine, blagdan se slavi 30. prosinca. 
Povijesni poticaj na uvođenje blagdana nadahnuo je izbor misnih čitanja i sadržaj misnih molitava. U 
zbornoj predsjedatelj ističe da nam Bog u sv. Obitelji daje divan uzor obiteljskih kreposti i uzajamne 
ljubavi te moli da je nasljedujemo. U darovnoj ističemo da prinosimo Bogu žrtvu pomirenja te molimo 
da on po zagovoru Marije i Josipa učvrsti naše obitelji u svojoj ljubavi i miru. U popričesnoj molimo da 
se trajno ugledamo u sv. Obitelj te da joj se poslije nevolja ovoga života pridružimo u vječnoj slavi.  
Svi smo rođeni i izrasli u obitelji. Ona je naše gnijezdo, ona je gnijezdo čovječanstva. Ako ju pogledamo 
u svjetlu Evanđelja i budućnosti, kakvo je danas stanje obitelji? 
           
Obitelj? Za jedne je ona najveća svetinja na zemlji. Na njoj počiva cijeli humanizam i sreća pojedinaca. 
Za druge obitelj je nešto što je čovjek već nadišao. Takvi više zagovaraju tipove otvorenijih zajednica. 
Oni ne drže puno do obiteljske veze. Nažalost, ovo zadnje mišljenje kao da postaje sve brojnije. Mnoge 
obitelji su se ‘razbile’ ili se nikada zapravo nisu niti stvorile. Obitelj je tako u velikoj krizi.           
Kada govorimo o obitelji istovremeno se postavlja pitanje i vrednovanja braka, jer brak je baza obitelji. 
Ako je brak u krizi onda je u krizi i obitelj. Nema jednog bez drugog. Uza sve poteškoće još se nije 
upoznalo jedno zajedništvo koje bi bilo bolje od obitelji. Dapače, misli se da obitelj nije idejni proizvod 
nego nešto što izvire iz ljudske naravi. Ako ima poteškoća to znači da je poteškoća u samom čovjeku. 
Zato ako čovjek ostane isti, ne poboljšan, i obitelj će ostati problematična. Ne može se imati pitomu 
obitelj, a roditelje divlje.      
Obitelj je stvarnost kroz koju čovjek izrasta u čovjeka. I to traje cijeli život. Čovjek trajno raste i trajno 
treba obitelj. Unutar toga čovjek se nalazi i prepoznaje kao čovjek. Sve su druge zajednice samo slika 
obitelji. Obitelj nije samo biološka potreba, nego duševno ostvarenje i duševni sadržaj. Obitelj je duh 
zajedništva. Taj duh je nešto što je skoro neizrecivo, nešto što svatko upije u sebe i nosi kroz cijeli život. 
Obitelj ima svoju unutarnju vrijednost i svoju duhovnost. Zato kršćanstvo vrednuje brak i obitelj kao 
nešto sveto i božansko. Pa kao što je brak sakrament tako je i obitelj. Bog je u obitelji i po njemu ona 
nije nešto prolazno nego nešto preko čega se dolazi do ‘iskustva’ samoga Boga. Obitelj je mjesto ljubavi 
i zajedništva. U njoj se događa prvo iskustvo ljubavi i nadanja. Sretna obitelj otvara čovjeku 
optimističan pogled na budućnost.  



Vidoviti starac Šimun iz Evanđelja govori starima i mladima. Stariji su uvijek zabrinuti za budućnost 
mladih. Uvijek imaju izvjesnu primjedbu na njihov pogled na budućnost. Kažu kako «mladi ne brinu za 
ideale»; pitaju se «kako je ova mladost izrasla?»... i mnogo drugih sličnih prigovora...  
           
Mladi sigurno imaju bezimenu čežnju, glad, pa i kad ne znaju reći što je to. Je li to sreća, ljubav, Bog? 
Nemir i nezadovoljstvo znak su ljudskog i kršćanskog duha. Čovjek je biće budućnosti, zato je tražitelj i 
vječni putnik, nemiran pred Novim. Ipak postoji velika razlika između nezadovoljstva kršćana i ostalih.  
           
Što mladi hoće, što ovaj svijet hoće? Neki kažu - neće ništa ili ništa određeno. Ipak možda mladi hoće 
reći starijima da oni imaju drugo zanimanje od njih. Mladi uočavaju da im ovaj ponuđeni svijet nije 
pokazao pravu puninu i sreću. Kao da im nisu ponuđeni istinski ideali i istinske vrijednosti. Tako je po 
cijelom svijetu. Oni nam vraćaju pitanje: što smo im ponudili kao istinsku orijentaciju kroz koju će 
postati potpuniji i sretniji ljudi. Stariji su im nažalost postavili dosta nestabilan ‘projekt’, projekt 
interesa, a ne vrijednosti.  
           
Treba biti ‘vidovit’ i otvoren kao Šimun. Sretan je da je započelo novo vrijeme makar on iz njega odlazi. 
On je sretan i radostan što vidi rađanje novog čovjeka. Sretan je što je dočekao taj čas. Nažalost ima 
puno onih koji misle da poslije njih sve propada, da svi koji nadolaze žive samo od njihovog minulog 
rada. To je ono što umara mlade i goni iz obitelji. Šimun pokazuje na Krista, na sreću!  
           
Mi kršćani imamo što ponuditi svijetu i onda kada nismo savršeni. Imamo savršenog Isusa Krista. 
Imamo vidljivu i opipljivu sreću, ali je na nama da ju vidno i pokažemo svijetu, mladima. Neka naš 
život bude taj koji će pokazati mlađima i cijelom svijetu sreću, ideale, Krista, božićnu radost.  
           
To je zadatak svake obitelji, starih i mladih. Zadatak nam je i dužnost iskreno se odnositi prema 
mladima kao prema onima u kojima je cijela budućnost. Spasenje svijeta je u njima, kao što je u samom 
Isusu. Naš je to zadatak i dužnost, to će biti prvi korak da nestane meteža u svijetu, da bude Krist sve u 
svemu i mi u njemu. Budimo svjesni da u svakom mladom životu drijemaju Isusove kušnje, ali i Isusova 
čudesa.  
Fr. Marijan Jurčević, o.p. 

Zvonko Mrak, župnik 
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