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 EVANĐELJE: Iv 1, 29-34 

 
 

U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: »Evo Jaganjca Božjega 

koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je 

preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim 

vodom da se on očituje Izraelu.« 

I posvjedoči Ivan: »Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na 

njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ’Na 

koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja 

sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.« 
 

 

... življeno Evanđelje ... 
 

 

Ivan Krstitelj bio je sposoban vidjeti tko je Isus jer je bio svjestan sebe i svoga 

poslanja. Pomozi mi, Gospodine, da spoznam potrebu za tobom, da naučim oslanjati 

se na tebe i tebi se obraćati s povjerenjem. 

Isuse, dok gledam na tvoj život otkrivam što znači živjeti u skladu s Bogom i drugim 

ljudima. Uzimaš grijeh svijeta i pozivaš me da živim poput tebe, ozdravljajući me od 

svega što me može kočiti, dopuštajući mi da se riješim zapreka.  

Današnji izvještaj iz evanđelja govori nam o trenutku kad je Ivan Krstitelj shvatio tko 

je za njega Isus. 



  

 

 

Razmišljajući o ovom svetopisamskom odlomku možeš čuti kako i tebi Isus govori 

ono što pita svakog učenika: A ti, što ti kažeš, tko sam ja?. Reci mu što osjećaš, kako ti 

doživljavaš Isusa. Poslušaj koliko cijeni tvoje zajedništvo s njime kao s prijateljem. 

(Prostor Duha) 
 

... molitveni kutak ... 
 

 

„Evo Jaganjca Božjega!“ 

 

Jaganjče Božji, Isuse Kriste, 

ti si došao osloboditi me od grijeha. 

Došao si skinuti s moga života teret – 

breme koje ovog Adamovog sina satire, 

koje ga dijeli od drugih 

i koje mu otima jedinstvo s Bogom. 

Ti si došao odnijeti moju nepravdu. 

I kako si to učinio? 

Jednostavno,  

kako je i inače u Bogu sve jednostavno: 

uzeo si to breme moje krivice na sebe. 

 

Ti sam postao si kriv 

i pribijen si na križ 

da na njem umre sva moja krivica. 

Ti sam postao si nepravda 

jer ne priliči da se Bogu sudi 

i da se Boga osudi i usmrti 

i uskrsnuvši u tijelu pretvorio si se u pravdu 

otvorivši i meni put u tu istu preobrazbu. 

 

Isuse, nevini Jaganjče, 

Tvoja krv i tvoja pashalna pobjeda 

jednom zasvagda odnijeli su moje grijehe. 

Ipak, ja i dalje kušam kako padam, 

i dalje se udaram u prsa i molim: 

„Oprosti i smiluj se!“ 

Otkupljen sam i slab, 

otkupljen i u slabosti jak i slobodan. 



  

 

 

 

 

Dovršio si moje otkupljenje 

i ne umišljam si da mogu biti otkupljeniji, 

još manje da mogu 

ili da trebam 

sam sebe otkupiti. 

Sve si učinio ti uzimajući na sebe moju krivicu. 

Svu moju krivicu si uzeo: 

i onu prošlu i onu koju ću tek zaslužiti. 

Uzeo si moju nepravdu. 

Svu nepravdu. 

 

Ne želiš da živim u okrivljavanju. 

Ne uživaš u trenucima kada izvodim sebe na sudište 

i nemilosrdno presuđujem svome životu. 

Ne treba ti moja krutost da bih zaslužio tvoju blagost. 

Ne tražiš da se zlostavljam. 

 

Slutim da mi želiš radost 

jer sam otkupljen čovjek: 

u isto vrijeme i slab i jak, 

i svet i grešan, 

i smrtan i vječan. 

Slutim da mi nosiš radost i u drugima 

koji su mi braća i sestre, 

u kojima je ista otkupljena krv, 

koji su kao i ja: 

i sveti i jaki i vječni 

i grešni i slabi i smrtni… 

 

Jaganjče Božji, Isuse Kriste, 

ti si postao krivica i dragovoljna žrtva 

da ja i moja braća i sestre, 

svi Adamovi sinovi i kćeri, 

možemo uživati slobodu i radost otkupljenosti. 

Hvala ti za to. 

fra Josip Vlašić, OFM 

 (www.hkm.hr) 



  

 

 

... ž i v o t   z a j e d n i c e ... 
 

• Radosno vas očekujemo na Misnom slavlju Treće nedjelje kroz godinu, 26. siječnja 

2020. u 2019. u 18.30h (St. Mary's, Haddington Road, Dublin 4). Krunica BDM – od 

18.00h. Sv. ispovijed - od 17.15 do 18.15h. 

• Tečaj priprave za brak održat će se u Dublinu od utorka, 18. veljače do četvrtka, 20. 

veljače 2020. (19.30 do 21.30h) na lokaciji: Monastery of St Alphonsus, St Alphonsus' 

Road Upper, D9. Čim prije se prijavimo na našu e-mail adresu zbog organizacije Tečaja.  

• Želimo najaviti/podsjetiti na Susret bračnih parova i obitelji kojega organizira naša HKM 

Dublin, a koji će se održati u nedjelju, 9. veljače 2020. u prostorima Avila Centra 

(Bloomfield Avanu, Morehampton Rd, Ranelagh, Dublin 4). Susret će trajati od 11.00h 

do 17.00h, a kruna svega će biti Misno slavlje u 18.30h u St. Mary's (Haddington Road, 

Dublin 4). Paralelno će se odvijati, u istoj zgradi, i susret za djecu i mlade. Program za 

parove vodit će bračni parovi zajedno sa voditeljem HKM Dublin, a unutar njega će se 

izmjenjivati trenutci molitve, svjedočanstva parova, rasprava na određene važne teme, te 

glazbeni brojevi. Radionicu za djecu i mlade animirat će naše vjeroučiteljice i njihove 

suradnice, uz pomoć još pokojega člana naše Zajednice. Djeca će nam svoj rad prezentirati 

na koncu susreta. Hrana i piće bit će organizirani od strane Zajednice, a za troškove susreta 

bit će potrebno donirati simboličan iznos - 20€ (po paru ili obitelji). Na ovaj susret dobro su 

došli svi parovi iz cijele Irske. Potrebno je prijaviti se do 30. siječnja, jer smo ograničeni 

prostorom na cca 40-ak parova. Ako nas bude više uskoro ćemo susret ponoviti u nekom 

drugom terminu. Uskoro ćemo donijeti i više informacija svemu.  

• Sve vas pozivamo da se uključite u život naše Misije diljem Irske: u ministrante, u Zbor, 

među suradnike… Dok se ne nađemo zajedno, čovjek ne može vjerovati kako na površinu 

mogu isplivati tolike dobre ideje koje nas kao zajednicu mogu iznutra ojačati, ali i pokazati 

to zajedništvo naizvan, drugima. Zahvaljujući svim dosadašnjim suradnicima mnoge ideje 

su postale stvarnost. Javite se na email: info@hkmdublin.com. 

• Još uvijek je u tijeku Blagoslov obitelj. Dobro je dogovoriti termin putem e-maila. Voditelj 

naše Misije, vlč. Josip, raduje se svakome susretu! No, neka nam najvažniji susret uvijek 

bude naš nedjeljni susret - EUHARISTIJA! 

• Kao dušobrižnik na raspolaganju sam za Sv. ispovijed, razgovor ili drugi susret u sjedištu 

Misije – The Presbytery, St. Mary's, Haddington Road, Dublin 4. Dobro je unaprijed 

dogovoriti termin putem telefona, e-maila ili FB stranice. 

• Na Sv. misi nedjelje Krštenja Gospodinova, 12. siječnja 2020. prikupljeno je milostinje u 

iznosu od 209.57€. Drage sestre i braćo, hvala vam svima koji svojom aktivnošću, 

molitvom i novčanim prilogom podržavate život i rad naše Misije. 
 

 

HRVATSKA KATOLIČKA MISIJA DUBLIN 
 

Vlč. Josip Levaković, voditelj HKM Dublin 

ST. MARY'S CHURCH, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4 
 

E-mail: info@hkmdublin.com; Web: www.hkmdublin.com 
FB: www.facebook.com/hkuirskoj 

Tel: 00 353 83 130 4143 

 


