
 „Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad koji leži na gori. Niti se užiže svjetiljka 
da se stavi pod sud, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša 
svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima“ 
(Mt 5,14-16). 

Samo je Isus istinsko svjetlo. Samo on može prosvijetliti tminu naše noći. Samo on je 
istinska Božja snaga. Samo je u njemu i po njemu spasenje. I samo za njim ima smisla 
ići. On prosvjetljuje naše staze, on ispunja smislom naše dane, on daje duboki smisao 
cijelom našem životu: i u dobru i u zlu, i u radosti i u žalosti. Samo nas njegova svjetlost 
vodi do vječnosti. Govoreći narodnim glavarima o Isusu, kamenu koji je postao 
kamenom zaglavnim sv. Petar svečano proglašava: 

„Nema, uistinu, pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti“ 
(Dj 4,12). 

Neka nam se Bog smiluje, kada toliko puta idemo za  blještavilom, koje zapravo nije 
svjetlost, nego varka Kneza tmine. Kako li se samo lako i olako znademo povesti za 
svojom nestrpljivošću, krutošću, ohološću, sebeljubljem, samoživošću, taštinom, 
lijenošću, nevjerom, osvetoljubljivošću, tvrdoglavošću, samodostatnošću, 
ispraznošću… Samo nam Isus može osvijetliti put. Zato uvijek iznova „tražimo lice 
njegovo“ (usp. Ps 27,8). U tome smislu Pavao opominje: 

Noć poodmače, dan se približi! Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem 
svjetlosti. Kao po danu pristojno hodimo. (Rim 13,-13). 

Dao Gospodin da njegovom milošću zavrijedimo ugledati svjetlost vječnu u nebeskom 
Jeruzalemu, kojemu neće trebati ni sunca ni mjeseca, jer će ga osvjetljavati Jaganjac 
(Otk 21,23). 

dr. Zvonko Pažin 
Župnik u Čepinu i profesor liturgike na KBF-u u Đakovu 
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Uz 4. nedjelju kroz godinu B  

(Mk 1,21-28) 
 

 
Isusova riječ nas neprestano ispituje, provjerava, ispravlja, obnavlja i 

uznemiruje. I danas on, koji je čist, ne želi da pored njega itko bude nečist. On, koji 
je dobar ne želi da pored njega budemo zli. 
 
 Možemo pretpostaviti da su zločini koje čini čovjek tragovi oca laži, 
neprijatelja čovjekova od početka. Još je sigurnija činjenica da je Isus s nama, da je Emenuel 
– “Bog s nama”, da je snažnije prisutan od svakog drugog duha.  
 

Gospodine! Dovoljno je biti pokraj Tebe, u Tvojoj blizini, u dodiru s 
Tobom pa da se osjetimo slobodni od zla koje želi uništiti čovjeka. 
 

Stoga nas, Gospodine i danas svojim riječima neprestano uznemiravaj, ne 
dopusti da budemo robovi nečistih sila, nego nas obrani, sačuvaj i za sebe spasi. 
 

Učio ih je kao onaj koji ima vlast! 
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RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE 

   28. siječnja 
nedjelja 

ČETVRTA 
NEDJELJA KROZ 

GODINU 

8,00 
9,30 
11,00 

 

† Branko Pavić 
RAMANOVCI: Željko Miletić i ob. 
Za župljane 

PO. 29.01. Valerije 17,30 † Kata Perić i ob. 
 

UT. 30.01.        TRODNEVNICA 17,30 † Jelena Novinc, Franjo i Đuro Novinc 

SRI. 31.01. TRODNEVNICA 17,30  † Ana Zubović 

ČET. 01.02. TRODNEVNICA   17,30 

† Nenad Džebić; Pridružene nakane: † Marija i Stjepan 
Lončarević; Na čast sv. Josipu; Za djecu i unučad na 
čast Gospi Brze Pomoći; Za sretan porod; Na čast sv. 
Josipu 

PET. 02.02. 
PRIKAZANJE 

GOSPODINOVO 
SVIJEĆNICA 

8,00 
11,00 
17,30 

† Josip i Karolina Mazanik i ob. 
Za župljane 
† Ivan, Kata, Ivica i Vinko Kaverdžija 

SU. 03.02. Blaž 
11,00 
17,30 

BEŠINCI: Na čast sv. Blažu 
† Zlatko i Marija Ciganović i ob. 

04. veljače  
nedjelja 

PETA NEDJELJA 
KROZ GODINU 

8,00 
9,30 
11,00 

 

† Josip i Marija Zubović 
ALILOVCI: † Dragutin Pačić 
Za župljane 
 

ŽUPNE OBAVIJESTI 
 

HVALA svima za doprinose za crkvu i župu! 
U utorak započinje trodnevnica za Marinje – osobito su pozvani roditelji 

djece koja se pripremaju za sakramente sv. Potvrde i Prve pričesti, naravno sa 
kandidatima. Dakle svi krizmanici i prvopričesnici su obvezni dolaziti jer će to 
ujedno biti i duhovna obnova kako za njih tako i za njihove roditelje 

Trodnevnicu će predvoditi vlč. Ivan Bošnjak – župnik iz Kuzmice a na samu 
svetkovinu Svijećnice tj. Marinja svečanu sv. Misu u 11,00 sati će predvoditi 
prof.doc. dr. Ivica Raguž – dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.  

Svijeće će te moći kupiti na ulazu u crkvu za vrijeme trodnovnice kao i na 
sam dan Marinja. Ponesite sa sobom i prikladan kartončić ili maramicu kako 
bi mogli zaštititi svoje svijeće da vosak ne pada po podu crkve.  

Pozivam sve one koji planiraju ove godine sakramenat ženidbe da obave 
tečaj priprave za brak a svi termini tečaja se nalaze na biskupijskoj web 
stranici  www.pozeska-biskupija.hr 
 
v  UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA je od utorka do petka od 9 do 10 

sati i otprilike sat vremena prije večernje svete mise (vrijedi ukoliko nisam 
službeno odsutan). Ponedjeljkom, subotom, nedjeljom i blagdanom 
župni ured NE RADI. 
 

Svjetlost na prosvjetljenje 

Blagdan Prikazanja Gospodinova u hramu, posljednji blagdan Božićnog kruga, 
pun je simbolike svjetla. Kad je dijete Isus bio prikazan u hramu, starac ga je Šimun 
prozvao „Svjetlost na prosvjetljenje naroda“ (Lk 2,32). Od toga usklika evo drugog 
imena za ovaj blagdan – Svijećnica. Toga dana vjernici užižu svoje svijeće i nose ih u 
svečanom ophodu spominjući se svoga Gospodina koji ih je prosvijetlio. Zaustavimo se 
malo na simbolici i ljepoti svjetlosti. Ne bismo ni pomislili koliko je svjetlost važna u 
Božjem djelovanju prema čovjeku. Prvo što je Bog na zemlji stvorio, bila je upravo 
svjetlost: 

I reče Bog: „Neka bude svjetlost!“ I bi svjetlost. I vidje Bog da je svjetlost dobra; i 
rastavi Bog svjetlost od tame. Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. tako bude 
večer, pa jutro – dan prvi (Post 1,3-5). 

U sudbonosnim danima izlaska iz Egipta Bog je išao pred svojim narodom, „danju u 
stupu od oblaka, a noću u stupu od ognja, da im svijetli“ (Izl 13,21). Ta je svjetlost 
narodu bila znakom Božje nazočnosti i zaštite. 

I Isusov je nastup okupan svjetlošću. Kad se anđeo javio pastirima u noći Isusova 
rođenja, slava ih je Gospodnja obasjala (Lk 2,9). Mudraci su s Istoka vidjeli zvijezdu 
novorođenoga Kralja, te su došli da mu se poklone (Mt 2,2). Ivan svečano proglašava: 
„Svjetlo istinsko, koje prosvjetljuje svakog čovjeka, dođe na svijet“ (Iv 1,9). 

I došli smo do onog što je bitno: Isus je svjetlost „na prosvjetljenje naroda“, svjetlost 
„koja prosvjetljuje“. Upravo je zbog toga i došao na svijet: da nas prosvijetli; postao 
je čovjekom, da bi nas pobožanstvenio. U tome smislu valja i shvatiti Isusovo 
odlikovanje i poziv: 


