
 

 
 
ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BDM VALPOVO 
MISAO DANA ZA  1. nedjelju došašća - B – 

29. studenog 2020. 
1. NEDJELJA DOŠAŠĆA (B) – MISNA ČITANJA 
Prvo čitanje Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7 
Čitanje Knjige proroka Izaije 

Ti si, Gospodine, naš otac, otkupitelj naš – ime ti je oduvijek. 
Zašto, Gospodine, zašto si dopustio da odlutamo s tvojih putova, zašto dade da nam srce otvrdne da se 
tebe više ne bojimo? 
Vrati se, radi slugu svojih i radi pleménâ baštine svoje! 
O da razdreš nebesa i siđeš: pred licem tvojim tresla bi se brda. 
Odvijeka se čulo nije, uho nije slušalo, oko nije vidjelo, da bi bog koji, osim tebe, takvo što učinio 
onima koji se uzdaju u njega. 
Pritječeš onomu što pravdu čini radosno, onima što se tebe spominju na putima tvojim; razgnjevismo 
te, griješismo, od tebe se odmetnusmo. 
Tako svi postasmo nečisti, a sva pravda naša ko haljine okaljane. 
Svi mi ko lišće otpadosmo i opačine naše ko vjetar nas odnose. 
Nikog nema da ime tvoje prizove, da se trgne i osloni o tebe. 
Jer lice si svoje od nas sakrio i predao nas u ruke zločinima našim. 
Pa ipak, Gospodine, ti si naš otac: mi smo glina, a ti naš lončar – svi smo mi djelo ruku tvojih. 
Riječ Gospodnja. 

Otpjevni psalam Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19 
Pripjev: Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas! 
Pastiru Izraelov, počuj, 
ti što sjediš nad kerubima, zablistaj, 
probudi silu svoju, 
priteci nam u pomoć! 
Vrati se, Bože nad vojskama, 
pogledaj s neba i vidi, 
obiđi ovaj vinograd: 
zakrili nasad desnice svoje, 
sina kog za se odgoji! 



Tvoja ruka nek bude nad čovjekom desnice tvoje, 
nad sinom čovječjim kog za se odgoji! 
Nećemo se više odmetnuti od tebe; 
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje. 
 
Drugo čitanje 1Kor 1,3-9 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima 

Braćo: Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista! 
Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu: u njemu 
se obogatiste u svemu – u svakoj riječi i svakom spoznanju. 
Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući 
objavljenje Gospodina našega Isusa Krista! 
On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u dan Gospodina našega Isusa Krista. 
Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega. 
Riječ Gospodnja. 

Evanđelje Mk 13, 33-37 
Čitanje svetog Evanđelja po Marku 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: 
“Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. 
Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj 
posao, a vrataru zapovjedi da bdije. 
Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova 
ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. 
Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!“ 
Riječ Gospodnja. 

MISAO DANA 

 
Došašće je početak nove crkvene liturgijske godine. Došašće je vrijeme priprave za Božić, vrijeme 
iščekivanja dolaska Gospodnjeg.  
U molitvi Oče naš molimo: Dođi kraljevstvo tvoje (Adveniat regnum tuum) Neka dođe! Zadnja 
rečenica sv. Pisma u Otkrivenju sv. Ivana stoji zapisano: Dođi Gospodine Isuse. Dođi Gospode 
marantha. To nije samo čekanje, nego iščekivanje, čežnja za Dolaskom Isusovim.  
To je sadržaj došašća: čežnja i iščekivanje dolaska Gospodnjeg i susreta s njim. 
Iščekujemo Kristov dolazak u njegovu rođenju, mislimo na njegovo povijesno rođenje i našu proslavu 
njegova rođenja. 
Došašće je ujedno iščekivanje konačnog Isusovog dolaska na koncu povijesti. I to radosno iščekivanje i 
iščekivanje u budnosti i bez straha. Jer pripadamo Bogu. 
 
Izaija ispovijeda tu našu pripadnost Bogu: Ti si Gospodine Otac naš, Otkupitelj naš.  
To je istina o čovjeku koji pripada Bogu, o čovjeku koji zna da je dijete Božje. 
 
A ipak to dijete Božje često zaluta s putova Božjih i Izaija pita: Zašto, Gospodine, zašto puštaš da s 
tvojih putova lutamo? Zašto dade da nam srce otvrdne pa te se više ne boji?  … mi smo uvijek 
griješili, protiv tebe se bunili. Svi  mi ko lišće otpadosmo i opačine naše ko vjetar nas nose… 



Čovjek je napustio Boga, a čini nam se kao da je Bog daleko, kao da nas je napustio, kao ovaj čovjek 
iz evanđelja koji ostavlja svoju kuću slugama. Isus nas nije napustio, nego je otišao Ocu pripraviti nam 
mjesto, a nama je dao zadatak I s riječima: Pazite! Bdijte! da u budnosti čekamo njegov poziv, njegov 
povratak, da svima navijestimo nadu susreta s Bogom,  da okupimo sve ljude za jedan stol. 
Onda će iščekivanje biti bez straha, u radosti. Želimo da budemo spremni i budni za njegov dolazak i 
da njegov dolazak i nama dade novi život. 
Izaija zato  i u naše ime moli: Vrati se… O da razdereš nebesa i siđeš.. ipak, Gospodine, ti si naš 
Otac, mi smo glina, a ti naš lončar – svi smo mi djelo ruku tvojih. 

Zvonko Mrak, župnik 
 
 
Komentar: Župa Ivanja Reka: 
Četiri nedjelje prije Božića započinje razdoblje DOŠAŠĆA. Započinje nedjeljom koja pada najbliže 
30. studenom, blagdanu Sv. Andrije, traje četiri tjedna i završava na Badnjak. 
Četiri nedjelje simboliziraju četiri tisućljeća, koliko je po Bibliji prošlo od stvaranja svijeta do 
Kristova dolaska. 
Prvom nedjeljom došašća započinje nova liturgijska godina, a s njom i naš godišnji put prema Božiću. 
Liturgijska godina 
Liturgijska godina slavi otajstvo Kristovo od utjelovljenja i rođenja do uskrsnuća, uzašašća, do 
paruzije, dolaska, a nedjeljna biblijska čitanja u novoj liturgiji obuhvaćaju tri susljedna godišnja kruga. 
Svaki je krug najizrazitije označen po jednim sinoptičkim evanđeljem: GODINA A – Matejom, 
GODINA B – Markom, GODINA C – Lukom. Ivanovo se evanđelje prigodno umeće u sva tri kruga, 
najljepše u uskrsno vrijeme kada se čitaju tzv. Oproštajne besjede Isusove. 
Prvom nedjeljom Došašća ove godine ulazimo u liturgijsku godinu B. 

Značenje došašća 
U vremenu Došašća idemo u susret Onome koji dolazi osloboditi i spasiti svoj narod. Došašće, 
advent (lat. ad venio – doći) vrijeme je čežnje za boljom budućnošću i budnoga iščekivanja 
Gospodinovog dolaska. 
Crkva se spominje trostrukog Božjeg dolaska u našu povijest : 
-> Isus Krist, Mesija, očekivan od izraelskog naroda, došao je kao Spasitelj i rodio se u Betlehemu. 
-> Krist i danas dolazi – po otajstvima – i postaje nazočan u životu koji se ostvaruje u ljubavi. 
-> Krist će opet doći u slavi kao Kralj i pokazat će svima kako je ljudska povijest imala smisla u svim 
svojim pozitivnim stremljenjima. 
Svi ovi različiti Gospodinovi dolasci koji se protežu na čitav naš život sve do konačnoga susreta s 
njime u slavi primaju svjetlost, nadahnuće i svoje pravo značenje u Kristovu prvom i povijesnom 
dolasku u tijelu među nas ljude na dan Božića. 

Zato osnovni stav kršćanina u vremenu Došašća treba biti vjera, i to ne vjera koja prihvaća samo niz 
istina, već vjera koja je sposobna uočiti otajstvenu Gospodinovu nazočnost u sakramentima i u 
životnom svjedočenju svakog kršćanina. Bez te vjere nemoguće je stvarno slaviti Gospodinov sadašnji 
dolazak, jer sve ono što u liturgiji obavljamo bez toga bi bilo samo izvanjsko i stvar običaja. 
Isus je primjerom svog života i svojom riječju usadio u ljudska srca klicu istine, ljubavi i mira. Stoga 
nam početak nove liturgijske godine pruža priliku da se ponovo ispravno usmjerimo prema Bogu, da 
svoj život osmislimo da sve svoje sile uložimo u trud kako bismo postigli konačni cilj. Nema čovjeka 
na zemlji koji nije u neprestanoj opasnosti da zastrani s pravog životnog puta. Nema grijeha koji svaki 
čovjek nije sposoban učiniti. Neće ga počiniti samo ukoliko je toga svjestan i prema tome koliko se 
čuva i ispravlja, koliko uz pomoć milosti Božje dobrom nadvlada zlo. 

Obilježja vremena došašća 



Vrijeme predanog i radosnog iščekivanja – to je došašće kao četverotjedno razdoblje na početku 
liturgijske godine. 
Boja misnog ruha je pokornička, ljubičasta. 
Molitve i čitanja govorit će i o pokori. Ali taj post i pokora imaju obilježje radosne priprave. 
Sva se čitanja u ovom vremenu usredotočuju na ključne osobe Starog i Novog Zavjeta, koje su bile 
pripremljene i odabrane od Boga kako bi Utjelovljenje bilo moguće: Blažena Djevica Marija, sveti 
Ivan Krstitelj, sveti Josip, sveta Elizabeta i Zakarija. 
Vrijeme iščekivanja treba nam proteći radno, živeći i radeći za bolje društvo, kada će nam se otkriti u 
punini Božja ljubav i smisao ljudske sudbine. Stoga vrijeme Došašća budi u ljudskim srcima nadu 
prožetu radošću. Ono uklanja svaku potištenost i očaj iz naših srca te daje poleta svim ljudskim 
naporima, svemu ljudskom radu i zalaganju za bolji i novi svijet prožet Duhom ljubavi. 

 
Župa Ivanja Reka 
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