
Prva nedjelja došašća

Prvo čitanje: Iz 2,1-5  
Psalam:  122,1-2.4-9   
Drugo čitanje: Rim 13,11-14a
Evanđelje: Mt 24,37-44

Ured za pastoral u medijima
Zagrebačka 3, Varaždin

042/314-157; 042/314-158; pastoral-u-medijima@biskupija-varazdinska.hr

Voditeljica: mr. sc. Anita Treščec
Djelatnica: Iva Kuzmić, dipl. novinar

Djelatnik: Siniša Conar, multimedijski tehničar
Vanjski suradnici: Ivana Šimunić, Petra Biškup, Ines Broz i Jelena Brcković

Temeljna zadaća Ureda jest suradnja s lokalnim medijima u proizvodnji i 
realizaciji programa vjerskog sadržaja u kojima se naglasak stavlja na 

evangelizaciju i formaciju vjernika putem medija društvene komunikacije. Već 
niz godina uspješno surađuje s Varaždinskom televizijom.

Mnogi će s istoka i zapada doći u kraljevstvo nebesko.

Isus kliče u Duhu Svetom.

Blagdan - SVETI ANDRIJA, apostol

Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.

U kraljevstvo će nebesko ući onaj koji vrši volju Očevu.

Dva slijepca vjerujući u Gospodina ozdravljaju.

Kad Isus vidje mnoštvo, sažali se nad njim.

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Iz 11,1-10               Ps 72,1-2.7-8.12-13.17               Rim 15,4-9
Mt 3,1-12

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko.
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28. studenoga 2016.
Mt 8, 5-11

Jakov Markijski

29. studenoga 2016.
Lk 10, 21-24

Saturnin, Filomen, Antun Franjo

30. studenoga 2016.
Mt 4, 18-22

Andrija, Andro, Andrijana, Andrea

1. prosinca 2016.
Mt 7, 21.24-27

Nahum prorok, Florencija

2. XII. 2016.
Mt 9, 27-31

Bibijana, Živka, Blanka

3. XII. 2016.
Mt 9, 35-38; 10,1.6-8

Franjo Ksaverski, Lucije, Klaudije

4. XII. 2016.

Barbara, Ivan Damšćanski, 
Sunčica, Melecije, Adolf
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BDIJMO, DA BUDEMO PRIPRAVNI!

Prošle nedjelje, slaveći Krista-Kralja svega stvorenja, podsjetili smo se da za 
nas kršćane ljudska život ima smisao i cilj u Kristu raspetom i uskrslom. Sve u 
njemu dobiva dimenziju vječnosti. Danas, počinjući novu liturgijsku godinu, više 
mislimo na Isusov drugi dolazak nego na božićno otajstvo. Crkva u Adventu ili 
Došašću u nama želi pobuditi naše svjesnije i založenije nastojanje da se životom 
suobličimo Kristu. U ta četiri tjedna poziva nas na novi početak u odnosu s Bogom i 
bližnjima. Mise zornice na poseban način pomažu nam doživjeti stvarnost 
iščekivanja, buđenja na novi život. Čitajući redovitije Sveto pismo, čineći djela 
milosrđa te aktivnim življenjem sakramenata i sudjelovanjem u liturgijskim 
slavljima sve se više približavamo i kročimo tim putem. Bog nas poziva na 
angažiranu, djelotvornu vjeru. Mi smo zajednica koja živi od i za obećanja, nadu i 
iščekivanja. U zbornoj molitvi ističemo da s vjerom iščekujemo Kristov dolazak te 
molimo kako bismo pravednim životom kročili ususret Kristu.

U prvom čitanju prorok Izaija optimistički prorokuje da će doći vrijeme kad će 
narodi prihvatiti Boga i slijediti njegove zapovijedi, kad će jedni druge prihvatiti 
kao braću. Moramo se zapitati radimo li mi dovoljno na tome da se dogodi novo 
nebo i nova zemlja. Jesmo li dovoljno kvasac u ovom svijetu? Jesmo li svjesni brige 
koju nam je Bog dao i obaveza koje nam je povjerio u izgradnji svijeta? 

Naše se vrijeme idealno povezuje s pozivom svetog Pavla kršćanskoj 
zajednici u Rimu da se u borbi s djelima tame, zagovornicima razvratničkog života, 
zaodjenemo imenom Kristovim. Po krštenju smo pozvani odbaciti tamu, grijeh te 
se opremiti svjetlom i vjerom. Došlo je vrijeme da učinimo nešto lijepo za Boga. 
Svako jutro trebamo iznova donositi odluku kako želimo da se Krist dogodi u 
nama u svim situacijama našeg dana – u obitelji, u svakodnevnim poslovima i 
obavezama, u mojim radostima, u mojem trpljenju, u susretima s drugima, u školi, 
u igri.

Evanđelist Matej poziva nas na pripravnost za drugi Kristov dolazak. 
Odgovarajući svojim učenicima  na pitanje o „posljednjim stvarima“ kada će se to 
dogoditi, kao i uvijek do sada, Isus im ne odgovara direktno, nego ih savjetuje kako 
živjeti da bi bili spremni za taj drugi dolazak - da budu budni. Crkva kroz povijest 
poziva i potiče vjernike da s vjerom iščekuju Kristov dolazak i u susret mu idu 
pravednim životom ispunjen djelima ljubavi. Činjenica da će Kristov dolazak biti 
iznenadan nimalo nas ne smije ispuniti strahom. Naime, tko je Kristov, tko ljubi 
bližnjega, tko čini djela milosrđa, tko je odbacio grijeh i živi pravedno zapravo se ni 
ne pita kad će se to dogoditi – on je uvijek spreman. Štoviše, poput prvih kršćana u 
radosti i bezbrižnosti iščekuje ponovni susret sa svojim Bogom i zapravo želi da se 
dogodi što prije. Da bismo živjeli tu razinu vjerničke svijesti (svetosti) i budnosti 
trebamo se osloboditi ovozemnih „utega“ koji nas pritišću i sputavaju na tom putu 
izvrsnosti. Odvažimo se te u ovom došašću, obavljajući naše redovite 
svakodnevne obaveze, dohvatimo barem nešto od te svetosti, naučimo se ljubiti i 
težiti za onim vječnim dobrima, odbacujući prolaznost i ispraznost koje nam nudi 
ovaj svijet!

  
DOŠAŠĆE

Došašće ili advent je predbožićno vrijeme u kojem kršćanski puk pohađanjem 
zornica, molitvom i djelima milosrđa iščekuje i priprema se za blagdan Božića. Božić je, 
uz Uskrs, središnji blagdan kršćana, jer poziva vjernika da se podsjeti i uroni u jedno od 
dva velika otajstva: utjelovljene i rođenje Sina Božjega u majčinskoj utrobi čovjeka – 
blažene djevice Marije. Drugo otajstvo vezano je uz blagdan Uskrsa i smrt, ukop i 
uskrsnuće istog Sina Božjega, Isusa Krista.

Mali rječnik adventa približit će nas duhu i običajima ovog posebnog vremena:

Advent – latinski naziv (lat. adventus) za staru hrvatsku riječ došašće ili dolazak. 
Crkveno vrijeme u liturgijskoj godini koje je priprema za blagdan Božića.

Mise zornice – rane jutarnje Svete mise koje počinju obično u 6 sati (ili malo 
kasnije). Simboliziraju budnost kršćana kao odgovor na Isusov poziv iz Evanđelja: 
“Bdijte“. Odricanje od sna oblik je pokore kojom se kršćanin želi približiti Bogu u želji 
da odgovori na Isusove riječi.

Bdijte – „Bdijte i pazite jer ne znate kad će se domaćin vratiti“ su Isusove riječi koje 
se čitaju na početku došašća. Kršćanin shvaća ove riječi na doslovan i simboličan način. 
Odricanjem od sna i dolaskom na zornice on doslovno bdije u želji da se približi Bogu. 
Na duhovan način kršćanin bdije u svojoj nutrini. Adventskim pobožnostima i 
duhovnim bdijenjem želi se približiti Bogu na intenzivniji, dublji način sjedinjujući se sa 
Onim koji dolazi, Isusom Kristom.

Izaija – najznačajniji starozavjetni prorok koji je živio oko 800 godina prije Krista. 
Na čudesan proročki način navijestio je rođenje Mesije od djevice, njegovu muku i smrt, 
kao i slavno kraljevstvo Mesije koje će nastati na kraju ovog svijeta. Proročki stihovi na 
osobito impresivan način opisuju sud Božji i Mesijino Kraljevstvo koje dolazi. Zato se i 
čita u vrijeme kada se iščekuje dolazak Mesije – rođenje Kristovo – posebno u prvom 
tjednu adventa.

Ljubičasta boja – liturgijska boja u došašću pokorničkog karaktera. Podsjeća na 
muku i boli (modrice) koje je Krist morao podnijeti dok je boravio u smrtnom tijelu 
među ljudima.

Adventski vijenac – vijenac koji se plete u vremenu došašća od zimzelenih 
grančica. Nastao relativno kasno sredinom 19 st. u sirotištu Hamburga. Krug je simbol 
vječnosti. Borove grančice simboliziraju besmrtnost, lovor pobjedu nad grijehom i 
patnjom, a cedar snagu i lijek. Lišće božikovine podsjeća na vijenac od trnja, sukladno 
engleskom vjerovanju da je Kristov vijenac od trnja bio načinjen upravo od bodljikavog 
lišća ove zimzelene biljke. Često je u njemu i grančica ružmarina jer ova je biljka prema 
legendi čuvala Djevicu Mariju na njenom putu u Egipat. Ukrašen je sa četiri adventske 
svijeće.

Adventska svijeća – izvorno su bile crvene i bijele boje kao simbol Isusove žrtve i 
pobjede. Danas se adventske svijeće pale u vremenu došašća na početku svakog novog 
tjedna. Ljubičaste su boje kao znak pokore i obraćenja. Ponegdje se u trećem tjednu pali 
ružičasta svijeća kao izraz radosti bliskog Isusovog rođenja. Obično se pale prije 
zajedničke obiteljske večere.


