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     Na dobro vam došao Božić i sveto porođenje Isusovo. Neka i ovaj Božić 
u svima nama probudi nadu i optimizam za bolje sutra, neka betlehemsko svjetlo 
i Božja milost dotakne svakog čovjeka, i neka novorođeni Isus podari mir i ra-

dost svima vama i vašim obiteljima, želi vam vaš župnik don Ivan Bebek.

BOŽIĆ



Evanđelje po Ivanu

Iv 1, 1-18

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku 
u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj 
bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo;  i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne 

obuze. Bi 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. 
Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet 
po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima 
koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, 
koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga. I 
Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima 
kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine. Ivan svjedoči za njega. Viče: “To je onaj 
o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene! Doista, od pu-
nine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojs-
iju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac 
- Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani. Riječ Gospodnja.

Komentar:
Početak je to evanđelja po Ivanu. Dakle sve postade po riječi koja bijaše moćna 
jer sadržavaše u sebi snagu Boga oca koji preko nje stvori ono što zamisli. Reče 
riječ i nasta ono što poželi. Toliko RIJEČ bijaše moćna dok bi u Boga.
A kako to danas izgleda? Koliko smo mi danas svijesni te moći riječi koje tako 
olako izgovaramo? Koliko vodimo računa o posljedicama koje će možda sa 
sobom donojeti to što izrečemo. Pitanja su to koji bi svatko od nas trebao sam 
sebi postavitiprije nego izrečemo nešto zbog čega će nam biti žao ili zbog čega 
ćemo se nedaj Bože kajati. Koliko puta smo rekli nešto baš s namjerom kako 
bi povrijedili svog bližnjeg. Mnogi se nakon toga pokaju a još je više onih koji 
ne osjete ni malo kajanja i bez ikakve grižnje savijesti rade ponovno to isto.
Koliko se uvreda izreče kako bi se nekog ponizilo? Onaj tko ponizuje nekog a 
to je uvijek možda netko slabiji ( ili se to bar naizgled čini ) da li se onda onaj 
drugi uzvisuje? U svojoj glavi onaj to tako i zamišlja a nije nisvijestan koliko je 
zapravo u zabludi.”BLAGO PONOZNIMA JER NJIHOVO JE KRALJEVST-
VO NEBESKO”. To su riječi koje nam ostavi krist naš ISUS da bi svi koji su 
poniženi u njemu našli milost. Koliko mi čuvamo i vršimo riječ koju nam ISUS 
ostavi? On nam reče “LJUBITE JEDNI DRUGE KAO ŠTO SAM JA VAS LJU-
BIO” Zašto se toga ne sjetimo prije nego izrečrmo riječi pogrde svojim bližnjima 
a pogotovo onoma koje ne poznamo a sretnemo ih prvi put. Koliko riječi kritike 
imamo za nekog nepoznatog kojeg sretnemo u prolazu? Uvijek prvo tražimo 
mane i ne pokušavamo vidjeti nešto dobro i lijepo. Riječ može da pruži utjehu 
potrebitima, može da uljepša dan a isto tako može i da zaboli. Zato odlučimo 
danas reći jednu lijepu riječ nekom od naših bližnjih i izmamimo osmjeh sa nji-
hovih lica i vidjet ćemo radosti velike.
                                SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ.



RASPORED SVETIH MISA 
U OVOM TJEDNU

Pon.: 22.12. (u 6,30 sati)
Za + IVANA i RUŽU Kutleša - unuk

Uto.: 23.12.: (u 6,30 sati)
Za + MARKA, IVANA i MATIJU - Eva 
Kapulica

Sri.: 24.12.: (u 6,30 sati)
Za + LUCU i MATU Ivančić - Iva 
Ljubičić

Čet.: 25.12.: BOŽIĆ
SVETA MISE ĆE BITI U 9 I 11 SATI.

Pet.: 26.12. SVETI STJEPAN
9 sati: Za + PETRA i MATIJU Ivančić - 
Jaka Ivančić 
11 sati: Misa za narod

Sub.: 27.12. Sv. Ivan (u 7,30 sati): 
Na čast Gospe - Luca Beljan

Ned.: 28.12.: (u 9 sati)
Za +  ANTU Kutleša, MIJU i IVU Šola - Mari-
ja Bukić

28.12.2014. NA BLAGDAN SVETE 
OBITELJI SVETE MISE ĆE BITI U 

ŽUPNOJ CRKVI 
U 9 i 11 SATI.

 

Svim župljanima 
župe Prisoje Božić 
čestitaju:  
biskup Ratko Perić, 
svećenici i časne ses-
tre rodom iz ove župe, 
bivši župnik don Gor-
dan Božić,  Općinski 
načelnik Ivan Vuka-
din, Općinsko Vijeće 
na čelu sa Matom 
Kelava, fra Miljenko 
Šteko, provinci-
jal hercegovačke 
franjevačke provinci-
je, svećenici iz susjed-
nih župa te mnogi 
drugi.



ŽUPA UZNESENJA BDM PRISOJE
80245 Prisoje

tel./fax.: +387 34 366 604   mobitel.: +387 63 662 299
Web: www.zupaprisoje.net     e-mail: info@zupaprisoje.net

Marijo na nebo uznesena, moli za nas!

ZA GRIJANJE CRKVE:
Nediljko Ljubičić 50KM, Ivan Sučić Bajić 70KM Za smeće: Ivan Sučić Bajić 30KM

PRETPLATA KATOLIČKIH NOVINA
Svi koji primate katolički tisak ili želite primati pretplatite se na vrijeme, najkasnije 

do 15.1.2015. godine. 

RASPORED BLAGOSLOVA KUĆA:
Subota, 27.12.2014.: Od Gogušića do Ivančića

Ponedjeljak, 29.12.2014.: Od Ivančića do Krišta
Utorak, 30.12.2014.: Novo naselje

Petak, 2.1.2015. Guber, Orašac do Grge Ćavarušića
Subota, 3.1.2015. Brljevci do Podprivale

Ponedjeljak, 5.1.2015. Drmića i Sučića staje, Vrilo i Karlov 
Han. 

GODIŠNJICA POSVETE PRISOJAČKE CRKVE

U srijedu, 31.12.2014. na godišnjicu posvete prisojačke crkve, 
u 11 sati će biti svečana misa. Ova sveta misa je ujedno i zah-
valnica za proteklu 2014. godinu. Dođimo na ovu svetu misu i 
zahvlimo Bogu na svim darovima koje nam je darovao iz svoje 

očinske ruke. 

MISA POLNOĆKA
Na Badnju večer u pola noći će biti sveta misa Polnoćka. Nakon svete mise, 

prema običaju ove župe, svi ste pozvani u župnu dvoranu na čestitanje i 
čašćenje.


