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Što je molitveno-katehetsko slavlje?
Kateheza je čin iskrene i duboke ljubavi prema Bogu i čovjeku. Katehezom poučavamo i
odgajamo osobu da bi u punini živjela svoju vjeru. Njome želimo svoga bližnjega upoznati s
osobom, otajstvom i naukom Isusa Krista da bi svojim životom prionuo uz kršćansku vjeru.
Vjera se živi najprije osobnim odnosom prema Bogu i razgovorom s njime, odnosno
molitvom i primanjem sakramenata. Učiti moliti najbolje možemo čitajući i razmatrajući
Božju riječ. Nedjeljna misna čitanja, na kojima se temelje ove kateheze, vode nas kroz
vrijeme iščekivanja blagdana Božića, tj. došašće.
Važno je naglasiti da ne pozivamo mi, pojedinci ni obitelji, Boga na razgovor, sjedinjenje i
zajedništvo s nama, već on potiče nas da se sjedinimo s njime i sa svojim bližnjima, te da ga
svim srcem slavimo. Tome se milosnome pozivu na ljubav i zajedništvo odazivamo
naviještajući Božju riječ, služeći mu u svakodnevici, slaveći ga usnama, srcem i životom te
razvijajući zajedništvo i bratstvo sa svima koji ga ljube. Odazovimo se ovoga adventa Božjem
pozivu, priđimo njemu – izvoru žive vode, dopuštajući mu da svojom riječju, ovim
katehezama i bogatstvom liturgijskoga slavlja došašća utaži našu duhovnu žeđ.

Tko može katehizirati?
U općoj Crkvi katehizirati mogu osobe koje se time bave profesionalno – katehete ili
vjeroučitelji, no u obitelji je to drukčije. Poziv i prvi odgovor na oživotvorenje i širenje
Kristova nauka u obiteljskom i bračnom zajedništvu dogodio se u trenutku sklapanja bračnoga
saveza muža i žene. Vjerski službenik pita mladence: „Jeste li spremni s ljubavlju primiti od
Boga djecu i odgajati ih po zakonu Krista i Crkve?“ Sklapanjem bračnog saveza i rađanjem
djece započinje važna odgojiteljska uloga oca i majke. Na važnost te uloge roditelje podsjeća i
svećenik na početku obreda krštenja riječima: „Vi tražite krštenje za svoje dijete. Time se
obvezujete odgajati ga u vjeri da bi živjelo prema Božjim zapovijedima, ljubilo Gospodina i
svoga bližnjega, kao što nas je Krist učio. Jeste li toga svjesni?“ Ovo bi se pitanje moglo
postaviti i ovako: „Jeste li svjesni da krštenjem svoga djeteta vi, roditelji, postajete prvi
katehete svoga djeteta u svojoj kućnoj Crkvi?“ U nastavku obreda, svećenik ponovno govori:
„Dragi roditelji i kumovi! Dijete koje ste donijeli na krštenje primit će po sakramentu krštenja
od Božje ljubavi novi život iz vode i Duha Svetoga. Vi ga nastojte tako odgojiti u vjeri da se
božanski život u njemu očuva od zaraze grijeha i da iz dana u dan raste.“ Djeca promatrajući
primjer vlastitih roditelja, kumova i bliže rodbine stječu prva vjerska iskustva koja će
obilježiti njihov budući religiozni život, stoga su prvi katehete djeteta njegovi roditelji,
skrbnici, bake i djedovi, njegova starija braća i sestre te kumovi. Djeca se kasnije katehiziraju
različitim organiziranim poukama u župi i školi, što nazivamo župnom katehezom i
vjeronaukom.
Kateheza ili odgoj za vjeru u obitelji često nastaje spontano. U svakodnevnim se situacijama
međusobno potičemo živjeti vjeru te djecu odgajamo da žive vjerskim životom. Kateheze,
osim toga, mogu biti i sustavne, dogovorene aktivnosti provedene da bismo svi, djeca i
odrasli, kao obitelj svakodnevno jačali vjeru te iz dana u dan u njoj rasli. U ovim ćete
tekstovima pronaći ideje za takve, sustavne i organizirane, obiteljske molitveno-katehetske
susrete. Vaše će se kompetencije za odgoj u vjeri značajno poboljšati znanjem koje stječete
aktivnim življenjem vjere: slušanjem Božje riječi, propovijedi i predavanja, sudjelovanjem u
različitim aktivnostima u župi, čitanjem vjerskih knjiga i časopisa. Vrsni ćete odgojitelji u
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vjeri postati redovitom molitvom i sakramentalnim životom, vlastitom otvorenošću za
svakodnevno obraćenje, prihvaćanje Božje riječi i življenje po njoj, ali ponajprije
njegovanjem i življenjem iskrene ljubavi prema Bogu. Obiteljska je kateheza čin u kojem
svaki član obitelji istovremeno prima i pruža katehezu. Slušajući jedni druge, međusobno se
potičemo na rast u vjeri koji nije potreban samo djeci već i odraslima. Važno je, stoga,
naglasiti da nisu samo roditelji ti koji prenose vjeru svojoj djeci, nego djeca često bivaju
glasnici vjere svojim roditeljima, osobito ako su vjersku pouku primila izvan obitelji.

Koji je nužan preduvjet za kateheze?
Kako znati jesu li obiteljske kateheze prihvatljiv način prenošenja i usavršavanja vjere u
vašoj, konkretnoj, obitelji? Vrlo je važno da onaj tko želi započeti ove obiteljske kateheze
prouči sljedeća pitanja i pokuša na njih odgovoriti.

Pogledajte priložene fotografije i odaberite onu fotografiju koja najbolje dočarava sliku Vaše
kućne Crkve.

Sve su ovo stvarnosti naše Crkve koja je jedna, ali u sebi živi vjeru na mnoge načine. Neke su
Crkve izranjene i opustošene, pa zahtijevaju osobitu njegu i brižljivo postupno obnavljanje,
dok su druge vrlo bogate, razvijene i aktivne, te im je potrebno vrlo malo poticaja za življenje
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vjere. Postoje Crkve koje tek nastaju, pa zahtijevaju mnogo žrtve, odricanja i ulaganja da bi se
razvile, dok druge baštine dugu i vrijednu tradiciju koju valja brižno njegovati. Svaka je
obitelj različita. Da bi kateheza bila učinkovita, važno je osvijestiti osobitosti svake pojedine
obitelji te, poštujući dinamiku njena obiteljskoga života, osmisliti najprikladnije vrijeme,
način i mjesto održavanja kateheze.
Promotrite još jednom priložene fotografije, a zatim odgovorite na neka od ovih pitanja: Tko
su članovi naše kućne Crkve? Ima li naša kućna Crkva dojenče, dijete predškolskog uzrasta,
prvoškolca, prvopričesnika, krizmanika, učenika osnovne škole, srednjoškolca, baku ili djeda,
bolesnog člana, svećenika, redovnika ili redovnicu, vjeroučitelja? Ima li osobu koja se smatra
nevjernikom? Prakticiramo li u svojoj obitelji redovitu molitvu i na koji način? Imaju li svi
članovi naše obitelji sakramente? Koliko redovito i aktivno sudjelujemo u nedjeljnim misnim
slavljima? Kako bi članovi obitelji mogli reagirati na ponudu održavanja kateheza? Što bi
dobro moja obitelj mogla primiti ovim katehezama? Jesam li ja kao obiteljski kateheta
spreman, iz ljubavi prema Bogu i svojoj obitelji, pripremati i voditi kateheze? S kojim bih se
poteškoćama mogao susresti? Jesam li spreman sve svoje zasluge i uspjehe ili neuspjehe
predati Bogu?
Ako su ova pitanja u Vama potaknula želju da svojoj obitelji približite vjeru pomoću ovih
kateheza, vrijeme je da nastavimo.

Od čega se kateheze sastoje?
Kateheze za kućnu Crkvu temelje se na biblijsko-liturgijskoj obiteljskoj duhovnosti.
Obitelj je zajedništvo osoba koje nastaje iz ljubavi i koje Bog, po sakramentu braka, na osobit
način blagoslivlja i štiti. Isusova rečenica: „Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu
sam i ja među njima“ (Mt 18, 20) govori o njegovoj trajnoj prisutnosti u zajedništvu osoba
okupljenih u njegovo ime, dakle u kršćanskoj obitelji. Svaka je obitelj najmanja stanica velike
obitelji koju nazivamo Crkva i zato kršćansku obitelj možemo nazvati kućnom Crkvom. U
njoj se, u malome, događa sve ono što se događa i u velikoj, sveopćoj, Crkvi.
Ovdje ponuđene kateheze sastoje se od početne molitve, kratica svih biblijskih tekstova
liturgije toga dana, zatim biblijskih tekstova i pitanja koja nam pomažu osluškivati što nam
Bog danas želi poručiti tim tekstom. Prema našim potrebama i mogućnostima odabrat ćemo
tekstove koje ćemo zajedno razmatrati. Slijedi uvod u izabranu temu biblijskih tekstova te
nekoliko predloženih kratkih aktivnosti koje naša obitelj može provesti. Svaka kateheza sadrži
i završnu molitvu preuzetu iz Rimskog misala, kao i prijedlog strelovite molitve toga dana.
Strelovite su molitve kratke i lako se pamte, a izgovaraju se u sebi ili naglas više puta tijekom
dana, pomažući nam ostati u trajnoj molitvi i Božjoj prisutnosti dok obavljamo svoje
svakodnevne dužnosti.

Kako organizirati obiteljsku katehezu?
Koliko je obitelji, toliko je i mogućih načina organiziranja kateheza. Svaka obitelj ima naviku
prakticiranja obiteljske molitve na vlastiti način ili tu naviku tek treba steći. Svi su napisani
materijali ideja i poticaj da pokušamo unijeti novosti u ustaljenu praksu. Poneka će obitelj
svakoga tjedna odrediti vrijeme okupljanja, odmaknuti sve što je ometa te najmanje pola sata
posvetiti zajedničkoj molitvi, čitanju tekstova, slavljenju Boga i drugim predloženim
aktivnostima. Druga će obitelj sudjelovati na misi, te će provoditi samo neke od predloženih
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aktivnosti, dok će treća svakog dana u tjednu posvetiti vrijeme zajedničkoj molitvi i
razmatranju biblijskih tekstova, a vikendom će provesti predložene aktivnosti. Neke će
obitelji upotrijebiti samo biblijske tekstove, a neke će pokušati provesti samo one aktivnosti
koje im se budu činile najprikladnijima. Kada ne bude moguće motivirati obitelj da prihvati
kateheze, oni koji to žele mogu samostalno provoditi predložene aktivnosti i pronaći način da
evanđeoske vrijednosti promiču svojim primjerom i poukom. Obitelji koje ranije nisu imale
priliku organizirati kateheze najprije će zajedno odlučiti kako žele organizirati svoje kateheze,
a zatim ih realizirati postupno – počevši od jednostavnijih zadataka i aktivnosti,
prispijevajući k onim složenijima. U svakom je od navedenih slučajeva najvažnija nakana –
rast obitelji i pojedinca u kršćanskoj vjeri.
Dogovorite vrijeme i mjesto zajedničke molitve i razmatranja Božje riječi. Neka odabrano
mjesto bude što skrovitije i što manje izloženo buci, uredno i čisto. Nastojte ukloniti iz svoje
blizine sve što bi vas moglo ometati. Upotrijebite svoje darove i sposobnosti da kateheza i
slavlje bude što ljepše. Ukrasite prostor, koristite glazbala, upalite (mirisne) svijeće, uredite
obiteljski oltar s križem da biste se osjećali ugodno, smireno i spremno za susret sa Svetim.
Voditelj kateheze neka unaprijed pročita katehezu koja slijedi idućega dana da bi na vrijeme
duhovno pripravio obitelj za novi sadržaj, ali i priredio potrebne materijale. Učinite sve da se
u vašoj kućnoj Crkvi lijepo osjećaju svi njeni članovi, ali i Gospodin kojega iščekujete i koji k
vama dolazi. Budite spremni na poteškoće koje će se nakon nekog vremena pojaviti.
Pokušajte kateheze prilagoditi situacijama, a istovremeno zadržati temeljnu nakanu – Molitva,
slavljenje Boga i rast obitelji i pojedinca u kršćanskoj vjeri.

Tko sve može pripomoći u katehezama?
Svaki član obitelji ima neki dar i sposobnost kojom može doprinijeti obiteljskoj katehezi
pomažući tako da ona bude ljepša, ugodnija, pobožnija.
Ako vaša obitelj ima:
majku i/ili oca – oni će moći organizirati i predvoditi kateheze ili u njima sudjelovati;
dojenče – ono neka se za vrijeme kateheze smjesti u krilo majke ili oca i neka preko njih
doživljava nježnost, mir i radost;
vrtićanca – dijete će rado sudjelovati u kraćim katehezama, osobito kada mu bude ponuđeno
crtanje, bojenje ili listanje dječje Biblije; zabavit će se i likovima s adventskog kalendara te
ostalim ponuđenim aktivnostima učeći iz primjera starijih;
prvašića – on će rado označavati početak i kraj molitve predvodeći znak križa koji je naučio
na vjeronauku, također će se zabaviti likovima s adventskog kalendara i ostalim ponuđenim
aktivnostima;
prvopričesnika – on će rado sudjelovati u ponuđenim aktivnostima te slušati iskustva vjere
molitve i primanja sakramenata ostalih članova obitelji;
krizmanika – on će moći pripremiti molitveni prostor (stol, stolnjak, svijeće, križ, Sveto
Pismo, blagoslovljenu vodu) i ostale potrebne materijale, no izrazito je važno uključivati ga u
sve aktivnosti namijenjene odraslim članovima obitelji;
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osnovnoškolca – on će se moći pripremiti za čitanje biblijskog teksta koji će u naznačenom
trenutku svima pročitati, moći će i pripremiti molitveni prostor, a količina se njegovih
aktivnosti, prema roditeljskoj procjeni, može i smanjiti ili povećati da bi se prilagodila
njegovim sposobnostima;
srednjoškolca – on će poticati sve članove kućne Crkve na sudjelovanje u aktivnostima i
brinuti se o tome da svatko mogne doprinijeti katehezama; brinut će se i da kateheze počnu na
vrijeme, a, prema dogovoru, može i pripremiti i/ili predvoditi katehezu;
baku i/ili djeda – oni će biti zaduženi za molitvu tradicionalnih i službenih molitava tijekom
kateheze; svojom će molitvom podržavati nastojanje rasta u vjeri cijele obitelji, a mogu,
prema dogovoru, i predvoditi kateheze;
bolesnog člana – on će u predložene aktivnosti biti uključen u skladu sa svojim
mogućnostima, a svoje će trpljenje prinositi za uspjeh kateheza vaše kućne Crkve;
osobu koja ne vjeruje – ona ima slobodu pristati na sudjelovanje u katehezama bez prisile i
osuđivanja.
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I. tjedan došašća
Nedjelja, 29. 11. 2020.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Pomolimo se.
Ljubljeni Bože naš, danas započinjemo radosno iščekivanje tvoga dolaska na ovaj svijet.
Molimo te, budi uz nas, ojačaj našu vjeru u svoja obećanja, učvrsti u nama nadu u svoj
ponovni dolazak i ispuni nas nepokolebljivom ljubavlju da budemo spremni potpuno
nasljedovati tvoga Sina – od siromašnih jaslica do slave u kraljevstvu Božjem. Amen.
ČITANJA:
Iz 63, 16b – 17b; 64, 2b –7; Ps 80, 2ac. 3b. 15 – 16. 18 – 19; 1Kor 1, 3 – 9: Mk 13, 33 –
37
Obitelj može pročitati sva liturgijska čitanja ili za čitanje odabrati samo pojedina. Uputno je
pročitati evanđelje.
Pripremimo svoje uši i srca za susret s Božjom riječju koja nam je danas upućena. Umirimo se
i poslušajmo riječi Svetoga Pisma.
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 k’o haljine
okaljane. Svi mi k’o lišće otpadosmo i opačine naše k’o 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.

Psalam 80.
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,
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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.

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.

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.
Ostanite nekoliko trenutaka u šutnji dozvoljavajući Božjoj riječi da odjekne u vašoj nutrini.
Neka svatko za sebe pokuša odgovoriti na ova pitanja: Koja riječ ovog biblijskog teksta mi je
osobito ostala u sjećanju? Zašto je ta riječ važna za mene u ovom trenutku? Što mi Gospodin
njome želi reći?

POSEBAN GOST
„Stižu gosti!“ – koliko li strke i užurbanosti u svakoj obitelji pokrene ova rečenica. Od
trenutka kada je izgovorena, više ništa nije isto. Cijela obitelj užurbano posprema, uređuje i
čisti kućni prostor, kuha, iznosi najljepše posuđe, priprema gostinjsku sobu. Sve mora biti na
svom mjestu i spremno za dolazak gostiju da bismo im pokazali da nam je do njih stalo i da ih
volimo, omogućujući im tako da se u našem domu osjećaju dobrodošlo i ugodno. Zbog najave
dolaska gostiju iznenada se mijenja obiteljska svakodnevica i obiteljski planovi. Neke obitelji
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rado dočekuju goste, dok poneke to čine manje oduševljeno, no u svakoj je obitelji sve
podređeno tom događaju. A gosti? I njih ima svakakvih: neki se najave dovoljno rano, neki u
zadnji tren. Poneki gosti dolaze nenajavljeno, a postoje i oni koji kasne. Nije li došašće, kako
nam ga opisuju današnja biblijska čitanja, baš to – iščekivanje Boga (Božića) koji dolazi u
našu sredinu, u naš dom, u moje i tvoje srce? „Pazite!“, upozorava nas Isus, „bdijte jer ne
znate kada je čas!“ Kršćanske se obitelji posebno raduju adventskome vremenu trudeći se
proživjeti ga radosno, duhovno budno i sabrano, čineći sve što mogu da Božić, Isusov
rođendan i ponovni dolazak, njihovoj obitelji bude poseban godišnji događaj.
Sve agresivnija komercijalizacija Božića, i u posljednje vrijeme adventa, daleko je od
liturgijske odgojne dinamike iščekivanja i pripremanja. Sve bogatstvo adventa svodi se na
kuhano vino i kobasice uz glazbenu podlogu i takozvanu ludu zabavu. No, kada bi naša obitelj
dočekivala goste tako da ode na trg i zabavlja se, oni bi našu kuću zatekli nepripremljenu za
njihov dolazak i zaključanu, a naš se susret s njima nikada se ne bi dogodio.
Pitanje koje si možemo postaviti je: „Koga iščekujemo u adventu?“ Iščekujemo li djetešce
Isusa, odraslog Krista ili proslavljenog Otkupitelja koji nam je najavio svoj ponovni dolazak u
slavi? Naša je adventska priprava za blagdan Božića uvijek dvostruka jer se istovremeno
pripremamo za Božić i za drugi Kristov dolazak. Rečenica koju izgovaramo na svakoj svetoj
misi na to nas trajno podsjeća: „Tvoju smrt Gospodine naviještamo, tvoje uskrsnuće slavimo,
tvoj slavni dolazak iščekujemo.“ Prateći misna čitanja u došašću, primijetit ćemo da je prvo
čitanje uvijek ulomak iz knjige proroka Izaije. Njegova su proroštva izrečena u osmome
stoljeću prije Krista, a otkrivaju nam da je izraelski narod iščekivao spasitelja. Evanđelja će
nam pak posvjedočiti da su ova Izaijina proroštva ostvarena Kristovim utjelovljenjem, a u
evanđeoskim nam tekstovima Spasitelj najavljuje i svoj ponovni dolazak. Tu nam najavu
ponavlja svakoga adventa poručujući nam: „Dolazi vam poseban gost! Budite pripravni!“,
potičući nas tako na osobito promišljanje o toj istini.

Predložene aktivnosti

Adventski vijenac
Obitelji osobito brižno koriste simbole vremena došašća poput adventskog vijenca,
adventskog kalendara ili jaslica. Neka ti simboli ne budu samo dekoracija prostora, već trajni
podsjetnik na našu pripravu. Neka se svijeće na adventskom vijencu pale u molitvenom
ozračju kada je okupljena cijela obitelj. Svijeće na adventskom vijencu tradicionalno su
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ljubičaste boje, a simboliziraju dolazak Krista koji je svjetlo svijeta i dolazi nas otkupiti te
izbaviti iz tame grijeha i smrti. Prva svijeća simbolizira nadu, druga ljubav, treća radost, a
četvrta mir Kristov. Da bismo produbili vlastitu svjesnost duhovne dubine i osobite važnosti
ovoga iščekivanja, možemo pored ili unutar vijenca smjestiti prazne jaslice te ih upotrijebiti
na kraju adventa, pri sastavljanju božićnih jaslica.
Adventski kalendar
Adventskom se kalendaru najviše raduju djeca, no on može biti poticajan i odraslim
članovima obitelji. Kalendar se može izraditi na različite načine, a osobito je lijep i čvrst
kalendar izrađen od filca koji ćete moći upotrebljavati godinama. Na Internetu postoje brojne
stranice na kojima ćete pronaći upute kako ga izraditi. Navedimo, stoga, ovdje neke od
mogućnosti njegova korištenja. Razgranata ponuda već izrađenih i cjenovno pristupačnih
dječjih adventskih kalendara nerijetko sadrži kalendare koji nemaju nikakve adventske ni
vjerske, kršćanske, simbole te tako u naš dom unose iskrivljena shvaćanja došašća i Božića.
Neka džepići vašega kalendara ne budu ispunjeni samo slatkišima koji tako postaju jedinim
predmetom iščekivanja. U džepiće možete umetnuti i, primjerice, papiriće na koje su ispisana
imena osoba za koje toga dana želite osobito moliti ili im iskazati neko dobročinstvo. Te
papiriće nagodinu mogu zamijeniti papirići na kojima su ispisani jednostavni dnevni zadaci
poput ovih: Danas podari nekome svoje prijateljstvo. Danas pokušaj u svakom čovjeku
prepoznati lice Božje. Danas oprosti uvredu. Danas pomozi potrebitoj osobi. Danas gledaj
probleme kao prilike. Danas upotrebljavaj samo lijepe riječi… Poticajne adventske dnevne
zadatke možete osmisliti i sami. Osim toga, na papiriće možete ispisati i svakodnevna
odricanja koja ćete činiti kao molitvu za neku nakanu. Odreći se možete kave, dugoga
spavanja, obilnoga obroka, korištenja medija ili ostalih sitnih zadovoljstava, a smijete
osmisliti i neki drugi način svakodnevnih adventskih mrtvljenja. Na papiriće koje ćete
umetnuti u svoj adventski kalendar možete ispisati i imena svetaca koje ćete svakoga dana
nastojati bolje upoznati istražujući o njima: saznajući detalje iz njihova života ili čitajući
njihove misli. U džepićima kalendara mogu se nalaziti i adventske molitvene kartice.
Džepići, također, mogu biti prazni, pa možete svakodnevno u njih upisivati svoje misli ili
molitve, a djeca mogu pisati djetetu Isusu pisamca koja ćete na kraju adventa zapakirati i
pokloniti malenome Isusu. Dogovorite se kada ćete i na koji način otvarati džepiće te tko će
izvršavati pojedine zadatke.
Adventska ispovijed
Isus poziva učenike na bdijenje i čuvanje od zaraze grijeha. Simbolika toga iščekivanja može
se prikazati čišćenjem i uređivanjem doma, tj. izvanjskog prostora, ali i čišćenjem duše –
primanjem sakramenta ispovijedi. Pronađite priliku i odvojite vrijeme za kvalitetnu pripremu i
ispovijed.

Igra „Tko si ti u jaslama?“
Ovu ćete igru lako izraditi, a ona vas može zabaviti tijekom cijelog došašća. Igra je nastala po
uzoru na igru Pogodi tko si. Izrežite nekoliko komada kartona dimenzija 7 x 5 cm te ih s obaju
strana po sredini probušite bušilom za papir. Kroz rupe provucite gumirani konac ili tanju
elastičnu traku da biste pomoću nje izradili traku za čelo. Na papire nacrtajte likove iz jaslica
ili napišite njihova imena. Likovi mogu biti: Isus, Marija, Josip, Melkior, Baltazar, Gašpar,
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pastir, ovca, krava, magarac, kokoš, anđeo, zvijezda repatica, deva, slama, zlato, tamjan,
smirna i/ili ostali koje želite uključiti u igru. Osim toga, izradite kartice s pitanjima koje će
igrači koristiti i koje će igru učiniti zanimljivijom. Pitanja mogu biti: „Jesam li biljka?“,
„Jesam li životinja?“, „Hodam li?“, „Imam li četiri noge?“, „Znam li pjevati?“, „Jesam li
snažan?“, „Jesam li visok?“, „Volim li jesti travu?“, „Plačem li?“ U igru uvrstite i ostala
slična pitanja koja vam se učine zanimljivima.
Tijek igre:
Svakom igraču drugi igrač postavlja karticu s pojedinim likom na glavu, a on ne smije znati
što mu piše na čelu; zatim uzima karticu s pitanjima i smije postaviti tri pitanja. Nakon toga
smije pokušati odgovoriti na pitanje tko je on u jaslama. Nakon njega igra drugi igrač sve dok
svi igrači ne pogode tko su oni u jaslama. Nakon što svi otkriju tko/što su u jaslama, trebaju
se, redoslijedom kojim su otkrivali svoj identitet, pomoću nekoliko rečenica predstaviti
ostalim igračima riječima: „Ja sam u jaslama _________. Ondje sam se našao…“ Suigrači
smiju igraču koji se predstavlja postaviti tri potpitanja, primjerice: „Kako ti je bilo ležati u
jaslama?“ ili „Je li ti bilo hladno?“
Osim što ćete se tijekom igranja ove igre dobro nasmijati i zabaviti, lakše ćete se suobličiti
likovima iz jaslica: bolje ćete razumjeti njihov tadašnji položaj i osjećaje, pa ćete na Božić u
svome domu moći uprizoriti i žive jaslice igrajući u njima glavne uloge.

Pomolimo se.
Svemogući Bože, mi s vjerom iščekujemo Kristov dolazak.
Udijeli nam, molimo te, milost da mu idemo ususret pravednim životom
da nas, kada dođe, postavi sebi zdesna
i uvede u kraljevstvo nebesko. Amen.

Strelovita molitva:
Dođi, Gospodine Isuse! Maranatha!
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II. tjedan došašća
Nedjelja, 6. 12. 2020.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Pomolimo se.

ČITANJA:
Iz 40, 1 – 5. 9 – 11; Ps 85, 9ab – 14; 2 Pt 3, 8 – 14; Mk 1, 1 – 8
Obitelj može pročitati sva liturgijska čitanja ili za čitanje odabrati samo pojedina. Uputno je
pročitati evanđelje.
Pripremimo svoje uši i srca za susret s Božjom riječju koja nam je danas upućena. Umirimo se
i poslušajmo riječi Svetoga Pisma.
Čitanje Knjige proroka Izaije
Tješite, tješite moj narod,
govori Bog vaš.
Govorite srcu Jeruzalema,
vičite mu
da mu se ropstvo dokonča,
da mu je krivnja okajana,
jer iz Gospodnje ruke primi
dvostruko za sve grijehe svoje.
Glas viče: „Pripravite put Gospodinu kroz pustinju.
poravnajte u stepi
stazu Bogu našemu.
Svaka dolina nek se povisi,
svaka gora i brežuljak neka se spusti;
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što je krivudavo, neka se izravna,
što je hrapavo, neka se izgladi!
Objavit će se tada slava Gospodnja
i svako će je tijelo vidjeti,
jer Gospodnja su usta govorila.“
Na visoku se uspni goru,
blagovjesnice sionska!
Podigni snažno svoj glas,
blagovjesnice jeruzalemska!
Podigni ga, ne boj se,
reci judejskim gradovima:
„Evo Boga vašega!“
Gle, Gospod Bog dolazi u moći,
mišicom svojom vlada!
Gle, naplata njegova s njima,
i nagrada njegova pred njim!
Kao pastir pase stado svoje,
rukama ga svojim skuplja,
jaganjce nosi u naručju,
a dojilicama otpočinut daje.
Riječ Gospodnja.

Psalam 85.
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.
Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu, vjernima svojim.
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje,
i slava će njegova živjeti u zemlji našoj.

Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.
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Vjernost će nicat’ iz zemlje
Pravda će gledat’ s nebesa.

I Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola
Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću
godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju,
nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju.
Kao tat će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena,
raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti.
Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti
iščekujući i pospješujući dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i
počela, užarena, rastaliti. Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje
pravednost prebiva.
Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru.
Riječ Gospodnja.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku:
Evo šaljem glasnika svoga
pred licem tvojim
da ti pripravi put.
Glas viče u pustinji:
Pripravite put Gospodinu,
poravnite mu staze!
Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha.
Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci
Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.
Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i
divljim medom.
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I propovijedao je:
„Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na
obući. Ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.“
Riječ Gospodnja.

Ostanite nekoliko trenutaka u šutnji dozvoljavajući Božjoj riječi da odjekne u vašoj nutrini.
Neka svatko za sebe pokuša odgovoriti na ova pitanja: Koja riječ ovog biblijskog teksta mi je
osobito ostala u sjećanju? Zašto je ta riječ važna za mene u ovom trenutku? Što mi Gospodin
njome želi reći?

ČIZMICE MILOSRDNICE
Pripremamo svoju obitelj za radosnu proslavu blagdana Svetog Nikole. Dok čistimo svoje
čizmice očekujući u njima darove, učinimo korak dalje u razumijevanju Nikolina života i
njegova milosrdnog djelovanja. Prisjetimo se da sveti Nikola nikada ne bi ni bio svet da nije
nasljedovao svoga učitelja – Isusa. Ove nas nedjelje liturgijska čitanja potiču da pripravimo
put kojim će Isus Krist doći i k nama. Poput svetoga Nikole, zaštitnika putnika i putovanja,
možemo udubljenja i pukotine na cesti svoje nutrine popraviti i izravnati dobročinstvima i
djelima milosrđa koja ćemo činiti svojim bližnjima. Brežuljci oholosti i taštine tada će se
spustiti, putevi iskrivljeni ravnodušnošću ispraviti, a hrapavi će se nogostupi sebičnosti
ljubavlju zagladiti. Ponovimo zajedno sedam tjelesnih i sedam duhovnih djela milosrđa.
TJELESNA DJELA MILOSRĐA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gladna nahrani.
Žedna napoji.
Siromaha odjeni.
Putnika primi.
Bolesnog i utamničenog pohodi.
Roba otkupi.
Mrtve pokopaj.

DUHOVNA DJELA MILOSRĐA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dvoumna savjetuj.
Neuka pouči.
Grješnika opomeni.
Žalosna i nevoljna utješi.
Uvredu oprosti.
Nepravdu strpljivo podnosi.
Za žive i mrtve Boga moli.
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Predložene aktivnosti

Neka svaki član obitelji izabere jedno djelo milosrđa te pokuša objasniti kako bi se ono moglo
primijeniti u obitelji. Odaberite zatim ono koje vam se čini najmanje razumljivim i u nastavku
teksta pročitajte njegovo objašnjenje. Ovu aktivnost možete provesti i na drugačiji način, no
važno je njome proučiti značajke duhovnih i tjelesnih djela milosrđa te odlučiti kako ćete ih
tijekom tjedna koji je pred vama pokušati konkretizirati u svakodnevici svog obiteljskog
života.
Slaveći drugu adventsku nedjelju Crkva u liturgiji izostavlja slavlje svetoga Nikole, no u
obitelji se ovaj spomendan tradicionalno obilježava. Očišćene i pripremljene čizmice
blagoslovite kratkom molitvom: zamolite Gospodina da hodajući u tim čizmicama vaša obitelj
čini djela milosrđa i ljubavi, kao što ih je činio sveti Nikola.
Pronađite i pročitajte najmlađima različite priče i legende o životu svetog Nikole. Pokušajte
pomoću pročitanih tekstova prepoznati djela milosrđa koja je sveti Nikola činio te način na
koji ih je činio.

Odluka o djelu milosrđa.
Nakon proučavanja djela milosrđa, odaberite jedno kojem ćete posvetiti više pozornosti.
Zapišite
svoju
odluku
da
ćete
činiti
odabrano
djelo
milosrđa:
Ja (ime i prezime) dana (datum) odlučujem da ću tijekom (broj) dana nastojati činiti ovo djelo
milosrđa: ________________________ i tako pripremiti put Gospodinu Isusu Kristu čiji
dolazak iščekujem i kojemu se nadam.
Kratko pojašnjenje djela milosrđa
Gladna nahrani.
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Hranjenje gladnih usta u obitelji se nerijetko čini kao svakodnevan, trivijalan posao. Djelo je
milosrđa kuhati, posluživati hranu i pospremati posuđe kao da to Gospodinu činimo. Naravno,
razmišljajmo i o onima koji nemaju što jesti te im svojom darežljivošću iskažimo
dobročinstvo. Gospodin ima samo naše ruke da dadne kruh svagdanji čovjeku pored nas.
Žedna napoji.
Često jedni drugima dodajemo vodu i druge za život važne namirnice. Vježbajmo činjenje
malih i velikih usluga jedni drugima. Vježbajmo ljubaznost i uslužnost bez oklijevanja.
Razmislimo i o načinu očuvanja voda te istražimo možemo li kako u svojoj obitelji smanjiti
potrošnju vode te tako napojiti žedne pripadnike nadolazećih generacija.
Siromaha odjeni.
U vremenima izobilja nerijetko su police naših ormara zatrpane odjećom ili potrepštinama
koje ne koristimo, a nekome bi potrebitom bile korisne. Posvetimo svoje vrijeme izdvajanju
takvih dobara te ih darujmo svojim potrebitim bližnjima.
Zbog nedostatka vremena, današnji roditelji često oblače dijete. Jednostavnije im je obući ga,
nego ga čekati i poučiti kako da to učini samo. Pokušajmo to ne činiti, pružajući tako svojoj
djeci priliku da steknu nove te usavrše ranije usvojene vještine.
Putnika primi.
Njegujmo gostoljubivost prema svima koji nisu članovi naše obitelji. Osmislimo nove načine
kako to možemo učiniti u okolnostima u kojima živimo. Iskažimo suosjećanje i solidarnost
migrantima i izbjeglicama.
Bolesnog pohodi.
Osmislimo načine da svoje milosrđe iskažemo starima, nemoćnima i bolesnima te članovima
njihovih obitelji. Nastojmo djelovati konkretno: posjećivati takve osobe ili im se redovito
javljati, činiti im usluge ili im pomagati na ostale načine.
Roba otkupi.
Iako nam se čini da ljudi našega vremena nisu robovi jer se, bar naizgled, mogu slobodno
kretati svijetom, mnogo je suvremenih ropstava koja čovjeka vežu lišavajući ga tjelesne,
psihičke ili duhovne slobode. Ta su ropstva: krijumčarenje ljudima, prisilni rad, dužničko
ropstvo, prisilni brak i dječji rad. Osim žrtava navedenih ropstava, robovima bismo našega
doba mogli smatrati i svakovrsne ovisnike te pripadnike sektaških organizacija koje
manipuliraju ljudima, ali i žrtve obiteljskog nasilja. Svako od ovih ropstava mi svojim
ponašanjem možemo podupirati ili mu se suprotstaviti. Svaka osoba koja je na bilo koji način
opterećena ropstvom zahtijeva našu pozornost, raspoloživost i brižnost.
Mrtve pokopaj.
Svakome pokojniku upriličimo dostojanstven sprovod i molimo za njegovu dušu, bez obzira
na to tko je i kakav on bio za života. Kao kršćani, nastojmo pokojnikovoj obitelji biti svjetlo
nade u život vječni, a svojom konkretnom pomoći iskažimo pokojnikovim najbližima ljubav i
sućut. Upute za organizaciju molitve i službe Riječi kraj odra možemo pronaći u
molitvenicima ili u Nedjeljnom i blagdanskom misalu za narod. Isti izvori sadrže i molitve
za bolesnike koji su u smrtnoj pogibli te za umiruće. Ohrabrimo ih u vjeri, krijepimo u nadi,
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podupirimo ih moleći za njih i s njima te im pomozimo pozvati svećenika i primiti
sakramente.
Dvoumna savjetuj.
Pozorno poslušajmo problem osobe koja nam se želi povjeriti. Pomozimo joj razlučiti
pozitivne i negativne dijelove problematične situacije da bi lakše odlučila. Nikada ne
iskorištavajmo njenu slabost i ukazano nam povjerenje da bismo zadovoljili vlastite interese.
Neuka pouči.
Pomozimo drugome učiti i djelovati, ne bojeći se da ćemo dijeleći znanje steći konkurenciju.
Konkurentnost našega bližnjega može nas potaknuti da budemo još bolji, a znanja i vještine
kojima ćemo ga poučiti njemu će možda osigurati kruh svagdašnji.
Grješnika opomeni.
Iako zbog svoje ljudske slabosti griješimo svi, mnogo nam je lakše vidjeti tuđe nego vlastite
propuste. Opomenimo svoga bližnjega ako vidimo da čini zlo, ali učinimo to blago i s
razumijevanjem. Poštujmo njegovu slobodu izbora kao što Gospodin poštuje našu kada
griješimo.
Žalosna i nevoljna utješi.
Pružimo ruku prijateljstva i budimo rame za plakanje onima koji trpe. Nježno i blago
pristupimo uplakanima; ne okrećimo glavu od njihova problema.
Uvredu oprosti.
Molimo da po nama i naši bližnji osjete snagu oproštenja koju smo primili u sakramentu
pomirenja; molimo s Isusom: „Oprosti mu jer ne zna što čini“ i tako prekinimo lanac zla.
Odgajajmo svoju djecu, riječju i primjerom, tako da uzmognu uvijek zatražiti oprost i
prihvatiti ispriku.
Nepravdu strpljivo podnosi.
Reakcija na nepravdu nerijetko je osveta, koja čovjeka uvlači u zlo. Iz ljubavi prema
Gospodinu, koji je sudac pravedni, strpljivo podnosimo križeve života vjerujući da Bog sve na
dobro izvodi onima koji ga ljube.
Za žive i mrtve Boga moli.
O ovome nas djelu milosrđa temeljito poučavaju riječi Svetoga Oca, pape Franje: „Dvije su
stvari potrebne za zagovornu molitvu: hrabrost i strpljenje. Ako želim da Gospodin sluša moje
zahtjeve, moram se vraćati, i vraćati opet iznova; kucati na vrata Božjeg srca jer je moje srce
predano! Ali, ako moje srce nije zabrinuto za potrebu ili osobu za koju molim, neće biti
sposobno za hrabrost i strpljivost.“
Pomolimo se.
Gospodine, nahranio si nas duhovnim jelom. Smjerno te molimo: po sudjelovanju u ovom
otajstvu nauči nas, u svjetlu svoje mudrosti, zemaljskim se dobrima pravilno služiti, a za
nebeskim težiti. Amen.
Strelovita molitva.
17

Tvoje lice tražim, Gospodine.

III. tjedan došašća
Nedjelja, 13. 12. 2020.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Pomolimo se.

ČITANJA:
Iz 61, 1 – 2a.10 –11; Otp. pj.: Lk 1, 46 – 50. 53 – 54; 1 Sol 5, 16 –24; Iv 1, 6 – 8. 19 – 28
Obitelj može pročitati sva liturgijska čitanja ili za čitanje odabrati samo pojedina. Uputno je
pročitati evanđelje.
Pripremimo svoje uši i srca za susret s Božjom riječju koja nam je danas upućena. Umirimo se
i poslušajmo riječi Svetoga Pisma.
Čitanje Knjige proroka Izaije
Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza,
posla me blagovjesnikom biti siromasima,
iscijeliti srca slomljena;
zarobljenicima proglasiti slobodu,
sužnjima oslobođenje; proglasiti godinu milosti Gospodnje.
Radošću se u Gospodinu, radujem,
duša moja kliče u Bogu mojemu,
jer me odjenu haljinom spasenja,
zaogrnu me plaštem pravednosti,
kao ženik kad sebi vijenac stavi
i nevjesta kad se uresi nakitom.
Jer kao što zemlja tjera svoje klice,
18

kao što vrt niknuti daje sjemenju,
tako će Gospodin Bog učiniti da iznikne pravda
i hvala pred svim narodima.
Riječ Gospodnja.

Hvalospijev Marijin - Veliča
Duša moja kliče u Bogu mojemu.
Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu,
mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji
zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.

Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
Braćo:
Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u
Kristu Isusu.
Duha ne trnite, proroštava ne prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite, svake se sjene zla
klonite! A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš i duša i tijelo
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– neka se besprijekornim, savršenim sačuva za dolazak Gospodina našega Isusa Krista.
Vjeran je onaj tko vas poziva: on će to i učiniti.
Riječ Gospodnja.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Bî čovjek poslan od Boga,
ime mu Ivan.
On dođe kao svjedok
da posvjedoči za svjetlo
da svi vjeruju po njemu.
Ne bijaše on svjetlo,
nego – da posvjedoči za svjetlo.
A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite
da ga upitaju: „Tko si ti?“, on prizna; ne zanijeka, nego prizna: „Ja nisam Krist.“ Upitaše ga
nato: „Što dakle? Jesi li Ilija?“ Odgovori: „Nisam.“ „Jesi li Prorok?“ Odgovori: „Ne.“ Tada
mu rekoše: „Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?“
On odgovori:
„Ja sam glas koji viče u pustinji:
Poravnite put Gospodnji!
– kako reče prorok Izaija.“
A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: „Zašto onda krstiš kad nisi
Krist, ni Ilija, ni Prorok?“ Ivan im odgovori: „Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne
poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.“ To
se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.
Riječ Gospodnja.

Ostanite nekoliko trenutaka u šutnji dozvoljavajući Božjoj riječi da odjekne u vašoj nutrini.
Neka svatko za sebe pokuša odgovoriti na ova pitanja: Koja riječ ovog biblijskog teksta mi je
osobito ostala u sjećanju? Zašto je ta riječ važna za mene u ovom trenutku? Što mi Gospodin
njome želi reći?

KRSNA RADOST
Kršćanska je obitelj temeljna sastavnica sveopće Crkve, a nazivamo je i kućna Crkva. Njen se
začetak zbio na krštenju svakog njenog člana, a njena posveta i početak djelovanja
20

ukorijenjeni su u sakramentu ženidbe. Tada su muškarac i žena, podijelivši jedno drugome
sakrament, utemeljili novu kršćansku obitelj na Kristu, temeljnom kamenu njihova
zajedništva i uzajamne ljubavi.
Danas otkrivamo mnoge blagoslove i milosti koje smo nezasluženo primili tijekom godina
postojanja svoje kućne Crkve. Svako novo krštenje donijelo je novu neizrecivu radost i
predskazalo buduće kućne Crkve koje su tada začete. Ulogu rađanja i odgajanja djece u
kršćanskoj obitelji, kućnoj Crkvi, precizno definira i teologija slikom rađanja i izgradnje
mističnoga Kristova tijela.
Zbog tolikih primljenih darova i mi možemo danas, s majkom Marijom, klicati:
Velika nam djela učini, Svesilni! Sveto je ime tvoje! Od koljena do koljena dobrota je tvoja
nad onima što se tebe boje. Na krsnom si nas studencu pomazao Duhom Svetim, odjenuo nas
haljinom spasenja i poslao da budemo blagovjesnici tvoje radosne vijesti. Pozvao si nas da
poput Ivana Krstitelja svim ljudima svjedočimo za svjetlo koje smo na krštenju od tebe
primili. Radujemo se i zahvaljujemo ti za sva tvoja dobročinstva. Želimo razvijati darove koje
si u nas ulio, želimo se svake sjene zla kloniti i bez prestanka ti se u Duhu moliti.

Predložene aktivnosti

Prisjetite se sakramenata krštenja koje ste proslavili. Pronađite krsne haljine i svijeće,
uspomene, fotografije i snimke te u svome domu pripravite Malu obiteljsku izložbu krsne
radosti.
U molitvi i zajedništvu obnovite krsna obećanja; zapalite krsne svijeće i prekrižite sebe i jedni
druge blagoslovljenom vodom. Ova voda može biti izložena na nekom prikladnom mjestu u
vašem domu ili upotrijebljena tijekom zajedničke molitve da biste se, križajući se njome,
uvijek iznova prisjetili svoga krštenja.
Ispecite i ukrasite kolač u obliku krsne haljine, priredite popodnevnu zakusku i slavlje krsne
radosti, uredite se, pustite svečanu glazbu, zapjevajte i zaplešite slaveći Gospodina.
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Upišite u svoje kalendare datume krsnih rođendana svih članova obitelji da biste ih prikladno
obilježili.
Ako ste krsni kumovi, molite i za svoju kumčad; javite im se i podijelite svoju radost s njima.
Molite i za svoje krsne kumove.
Slaveći treću adventsku nedjelju, Crkva u liturgiji izostavlja slavlje svete Lucije, no u obitelji
se ovaj spomendan tradicionalno obilježava sijanjem pšenice. Nakon što posijete pšenicu,
blagoslovite je i zajedno se pomolite da raste i napreduje pšenica u zemlju zasijana, ali i riječ
Božja u srca vaša posijana.
Zanima li vas tema odnosa obitelji i Crkve, pronađite na Internetu, u Bogoslovskoj smotri,
članak Antuna Tamaruta: „Crkveno lice obitelji“ koji na zanimljiv način progovara o toj temi.
Pomolimo se.
Bože, ti vidiš: mi s vjerom očekujemo blagdan rođenja Gospodnjega. Molimo te da nam bude
događaj spasenja te ga radosno proslavimo svečanom službom hvale. Amen.

Strelovita molitva
Gospodine, tvoj sam; tebi pripadam.
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IV. tjedan došašća
Nedjelja, 20. 12. 2020.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Pomolimo se.

ČITANJA:
2 Sam 7. 1 – 5. 8b – 12, 14a. 16; Ps 89, 2 – 5. 27. 29; Rim 16, 25 – 27; Lk 1, 26 –38
Obitelj može pročitati sva liturgijska čitanja ili za čitanje odabrati samo pojedina. Uputno je
pročitati evanđelje.
Pripremimo svoje uši i srca za susret s Božjom riječju koja nam je danas upućena. Umirimo se
i poslušajmo riječi Svetoga Pisma.

Čitanje Druge knjige o Samuelu
Kad se David kralj nastanio u svojem dvoru, a Gospodin mu pribavio mir od svih njegovih
neprijatelja uokolo, reče kralj proroku Natanu: »Pogledaj! Ja, evo, stanujem u dvoru od
cedrovine, a kovčeg Božji stoji pod šatorom.« A Natan odgovori kralju: »Idi i čini sve što ti je
na srcu jer je Gospodin s tobom.« Ali još iste noći dođe Natanu ova riječ Gospodnja: »Idi i
reci mome sluzi Davidu: Ovo govori Gospodin: ’Zar ti da mi gradiš kuću da u njoj prebivam?
Ja sam te uzeo s pašnjaka, od ovaca i koza, da budeš knez nad narodom mojim Izraelom. Bio
sam s tobom kuda si god išao, iskorijenio sam sve tvoje neprijatelje pred tobom. Ja ću ti
pribaviti veliko ime, kao što je ime velikanâ na zemlji. Ja ću odrediti mjesto narodu svojem
Izraelu, posadit ću ga da na njemu prebiva i da više ne strahuje, niti da ga zlikovci muče kao
prije, onda kad sam odredio suce nad svojim izraelskim narodom. Ja ću mu pribaviti mir od
svih njegovih neprijatelja. Gospodin će te učiniti velikim. Gospodin će ti podići dom. I kad se
ispune tvoji dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se
roditi od tvoga tijela, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti
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sin. Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom, tvoje će prijestolje čvrsto
stajati zasvagda.’«
Riječ Gospodnja.

Psalam 89.

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka.

O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«
U nebu utemelji vjernost svoju.

»Savez sklopih s izabranikom svojim,
zakleh se Davidu, sluzi svome:
tvoje potomstvo održat ću dovijeka,
za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje.«

On će me zvati: Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega.
Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju
i savez svoj vjeran.

Čitanje Poslanice svetoga apostola Pavla Rimljanima
Braćo:
Onomu koji vas može učvrstiti – po mojem evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po
objavljenju Otajstva prešućenog drevnim vremenima, a sada očitovanog i po proročkim
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pismima odredbom vječnoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru –
jedinomu mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen.
Riječ Gospodnja.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme:
Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji
se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo,
milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio
pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i
roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će
Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim
uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori:
»Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.
A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom
prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!«
Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe
od nje.
Riječ Gospodnja.

Ostanite nekoliko trenutaka u šutnji dozvoljavajući Božjoj riječi da odjekne u vašoj nutrini.
Neka svatko za sebe pokuša odgovoriti na ova pitanja: Koja riječ ovog biblijskog teksta mi je
osobito ostala u sjećanju? Zašto je ta riječ važna za mene u ovom trenutku? Što mi Gospodin
njome želi reći?

TRI STRASTI
Čast, vlast i moć tri su čovjekove strasti kojima uči ovladavati cijeli život. Suvremeni mediji,
a osobito društvene mreže, jasan su pokazatelj koliko dobra i koliko štete čovjek može učiniti
vođen tim trima strastima, kao i koliko su svi ljudi na tom području krhki i slabi. Današnje
prvo čitanje prikazuje nam kralja Davida na vrhuncu njegove moći. Bog mu šalje glasnika po
čijim mu riječima pokazuje da su Božji putovi, planovi i logika posve drukčiji od ljudskih.
„Zar ti da mi gradiš kuću da u njoj prebivam?“ pita Bog Davida, a zatim ga podsjeća da ga je
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upravo on izabrao i od običnog pastira učinio moćnim kraljem. Poziva ga da mu preda čast,
vlast i moć da bi ga mogao učiniti još većim, podići njegov dom i potomstvo. Ubrzo ćemo
vidjeti da se povijest čovjekova suživota s Bogom ponavlja i da Božja obećanja uvijek bivaju
ispunjena. U evanđelju čitamo da Bog „u ono vrijeme“, a može se reći i: „u pravo vrijeme“,
šalje svog glasnika djevojci Mariji zaručenom s Josipom koji je bio iz loze kralja Davida.
Daje joj veliko obećanje da će začeti i roditi novog kralja potomka Davidove loze. Marija je
bila prestrašena i zbunjena. Bog joj pomoću čudesnih znakova iz njenog svakodnevnog života
dokazuje da njemu ništa nije nemoguće. Marija mu, odlučna i čvrstom vjerom, odgovara:
„Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!“ Kasnije Marija životom svjedoči
da je moguće u potpunom pouzdanju u Boga dočekati ostvarenje njegovih obećanja. Obećano
djetešce rodila je u siromaštvu među pastirima i pratila ga sve do uzašašća u kraljevstvo
Božje. Isus Krist je tijekom svoga zemaljskog života proživio sve ljudske uspone i padove i
ostavio nam u baštinu najvrjedniji dar i formulu kojom možemo ovladati svojim strastima te
ući u kraljevstvo Božje: molitvu Očenaš. Mi je kršćani molimo svakodnevno priznajući Boga
svojim ocem i začetnikom života, predajući mu svu čast, vlast i moć izgovaranjem riječi:
„Sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja“.

Predložene aktivnosti

U sabranosti izgovorite, naglas ili u sebi, vrlo sporo molitvu Očenaš zastajući nakon svake
riječi i promišljajući o njoj. Osobito zastanite na dijelu: „Sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo
Tvoje, budi volja Tvoja“. Smijete ove riječi ponoviti nekoliko puta da biste svu svoju čast,
vlast i moć predali Bogu. Možete reći i: „Sveti se ime Tvoje, a ne moje, Bože. Dođi
kraljevstvo tvoje, a ne moje, Bože. Budi volja tvoja, a ne moja, Bože.“
Ovakva će nam molitva pomoći prepoznati situacije u kojima neiskreno ili nepromišljeno
molimo dajući naizgled Bogu čast, vlast i moć, dok svojim stavovima i životnim odlukama
svu čast, vlast i moć zapravo pridajemo sebi.

26

Na početku svete mise kajemo se zbog počinjenih grijeha. Jedni drugima ispovijedamo
grijehe govoreći: „Ispovijedam se Bogu svemogućemu, i vama braćo, što sagriješih vrlo
mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom…“ Možete u poniznosti i iskrenosti srca ispovjediti
jedni drugima grijehe te zajedno moliti ovu molitvu, a zatim upotrijebiti liturgijsku gestu
pružanja mira pozivajući prisutne: „ Pružimo mir jedni drugima!“
Pomoću dječje Biblije, osmislite, surađujući s najmlađima, kratki igrokaz kojim ćete prikazati
Navještenje. Osmislite likove Marije i arkanđela Gabriela. Možete upotrijebiti i kartice iz igre
„Tko sam ja u jaslama?“ i/ili izraditi kostime Marije i Anđela te glumiti ovu scenu.
Molitva i pjesma koja tematizira ovaj biblijski događaj zove se „Anđeo Gospodnji“. Ako
želite, molite je, pjevajte, slušajte ili se uz nju kreativno molitveno izražavajte dok budete
pripremali obiteljski prostor za proslavu Božića.

Pomolimo se.
Gospodine, po anđelovu smo navještenju upoznali utjelovljenje Krista, tvoga Sina. Molimo te,
ispuni nas svojom milošću te nas mukom i križem njegovim privedi k slavi uskrsnuća. Amen.

Strelovita molitva
Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijekove.
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Svoja pitanja, zapažanja, iskustva i komentare slobodni ste poslati na e-adresu:
katehezauobitelji@gmail.com

Fotografije:
Privatna zbirka Iva Maričić, Ivana Foretić, Ronny Sison, Jakob Owens, Diana73, IKA
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