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Nedjeljna misao 

Kriza obitelji, kriza je naroda. Kao da je nestalo 

ljubavi između muža i žene, roditelji ne ispunjava-
ju svoju dužnost, djeca ne poštuju nikoga i ništa. 
Obitelj je zasigurno temelj svakog društva, mjesto 
odgoja, rasta, stasanja i dozrijevanja mladih ljudi. 
Osjećaj sigurnosti, nesebične pomoći, iskrene i 
neproračunate ljubavi temelj su i preduvjet zdra-
vog i odgovornog odgoja, koji stvara zrele, odgo-
vorne mlade ljude. Da se sve to može dogoditi 
potrebni su roditelji koji su dorasli živjeti odgovor-
no roditeljstvo. Teškoće i problemi suvremene 
obitelji stalno se mijenjaju. Prije su nas napadali, 
omalovažavali, proganjali, a mi smo se, znajući 
tko nas ne poštuje, protiv toga uspješno borili. 
Sada neprijatelja naoko nema, zapravo ne onak-
vog na kojeg smo navikli. Zato treba paziti, jer 
problemi i loši utjecaji nisu nestali, nego su popri-
mili nove oblike. Relativizam, nezainteresiranost, 
pasivnost i nerazumijevanje, koje  nameću mediji,  

mnogo su veća opasnost. Čovjek koji ništa ne 
razumije, koji nema izgrađen stav i svjetonazor, 
kojemu je svejedno, idealan je za manipulaciju i 
zaglupljivanje. Toko se uništava obitelj. Treba je 
izvući iz temeljnih duhovnih i moralnih okvira i 
medijski i financijski dovršiti posao. Blagdan Svete 
obitelji ponovno nas podsjeća da je obitelj bila i 
ostala temelj društva i naroda i da je njeno oču-
vanje temelj našeg vjerničkog, kršćanskog i naci-

onalnog opstanka. U obitelji se raste, napreduje i 

Dijete je 
raslo, 
puno 

mudrosti. 

Bez obitelji nema ni zrelih, ni odgovornih, ni odraslih ljudi. 
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dozrijeva u cjelovitu osobu, pa ako obitelji 

nema, nema ni zrelih, ni odgovornih, ni odras-
lih ljudi. 
Bez saveza s Bogom teško je opstati. U nadi 
protiv svake nade Abraham i Sara su povjero-
vali Gospodinu i postali praroditelji izabtanog 
naroda, praroditelji svega svijeta. Postali su 
primjer i svim obiteljima do današnjih dana. 
Ljubav muža i žene, neograničeno povjerenje 
u Boga, požrtvovnost i poniznost temelji su 
zdrave i trajne obitelji. 
Evanđelje donosi objavu Isusa u Hramu. Isus 
se odvaja od roditelja i sva pažnja je usmjere-
na na Oca nebeskog. Isus ima dvanaest godi-
na i ulazi u službenu zrelost, postao je sin 
zakona. Isusove prve riječi zabilježene u 
evanđeljima otkrivaju njegovu svijest o posla-
nju, želju pokazati ljubav prema Ocu, biti u 

Tjedni kalendar 

kući Očevoj. 

Veliki se izazovi i kušnje stavljaju pred današ-
nje obitelji. Ostvaruje se proroštvo da je ovo 
Dijete rođeno "na propast i uzdignuće mno-
gih", kao "znak osporavan". Za one koji mu 
vjeruju bit će spas i podrška, a za one koji ne 
vjeruju kamen spoticanja. Ostvariti majčinstvo 
i očinstvo, bez sumnje, velika je radost i zado-
voljstvo. Imati djecu samo je dio tog ostvare-
nja. Potpuno ostvarenje roditelja događa se 
tek onda, kada naša djeca postanu savjesni i 
poslušni mladići i djevojke, odnosno zauzeti i 
odgovorni ljudi. Ljudi koji znaju što žele u 
životu, ljudi sposobni zasnovati vlastite obite-
lji. Kada se to dogodi u potpunosti se ostvaru-
je roditeljsko poslanje. Ostvariti to poslanje 
znači boriti se protiv protuprirodnih, antivjer-
skih, socijalističko-komunističkih napada na 
našu obitelj. Nazaretska obitelj je nešto jedin-

stveno i neponovljivo, ali i naše obitelji su 
jedinstvene i neponovljive na svoj način.  
Boriti se da naše obitelji budu znak ljubavi, 
izvori "novog čovjeka", koji  se neće spoticati 
o temeljna i prirodna pravila, nego će "kamen 
odabran, kamen temeljac" ugraditi u temelje  
obitelji i našeg Naroda.  
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Sv. Mise  
kroz božićne blagdane 

 Stara godina, zahvalnica: 
18:30 

 Marija Bogorodica:  
9, 11 i 18:30 

 2. nedjelja po Božiću:  
9, 11 i 18:30 

Župno klanjanje  

nedjelja, 4. siječnja 
od 17 do 18:30 sati 

 


