
HRVATSKI KATOLIČKI CENTAR “ Sv. Leopold B. Mandić” 

22 Fitzgerald Road Sunshine West Vic 3020                                                                   

Po Box 366 Sunshine Vic 3020                                                                                             

p : 03 9363 7434   e: hkcmelbourne@gmail.com    

                Svećenik: Vlč. Josip Grubišić  m: 0481 357 221    
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BOGOJAVLJENJE, SV. TRI KRALJA,  02. siječnja 2022.  

Slijediti zvijezdu spasenja 
 
Vjerojatno svi poznajete izreku: “Uvijek kad misliš da dalje ne ide, odnekud dođe svjetlo.” U toj 
izreci izražena je životna mudrost: mi uvijek iznova dolazimo do granica u našemu životu, i to može 
biti vrlo bolno, katkad nas to obeshrabri a mnogi očajavaju. 
Ipak: život ide dalje. Čovjek je stvoren za nadu. On nikada ne može reći: dovde i ne dalje! Bilo kada 
zastoj u radu bio bi povlačenje. Dok god živimo na zemlji, mi trebamo sazrijevati iznutra, također i 
tada kad su naše vanjske snage u naponu ili splašnjavaju u bolesti. 
Gdje nalazimo i otkrivamo to svjetlo nade i orijentacije, koje nas upućuje na put dobra, slično kao što 
je zvijezda uputila mudrace s Istoka na put do djeteta Isusa?  
 
Prije negoli su “Sveta tri kralja” otkrili zvijezdu na nebu, dugo su bili u traženju istine, lijepoga i 
dobroga – ili baš Boga, u kojemu je sve to na najuzvišeniji mogući način ostvareno! Oni su u Svetom 
pismu označeni kao “magoi”. To su bili učeni ljudi, koji su u svakom slučaju razmišljali o Bogu i 
svijetu. Njihova obuhvatna izobrazba nije ih učinila slijepima, nego im je dala da motre uistinu dobro 
i lijepo. Na taj način su prihvatili i čudesni znak na nebu. Promatrali su prirodu i zvijezde, i tumačili 
su to događanje kao upozorenje na kraljevsko dijete, koje bi trebalo biti rođeno i svijetu donijeti 
spasenje u židovskoj zemlji. Usprkos svih poteškoća i muka krenuli su na put i slijedili su zvijezdu 
svoga života, koja ih je trebala voditi do djeteta Isusa i Marije i Josipa. 
 
Jesmo li i mi već otkrili zvijezdu našega života? Bog i nas također vodi tajnovitim putovima ususret 
vječnome cilju. On nam pokazuje taj put u savjesti, koja nas poziva, da činimo dobro i odbacujemo 
zlo. To je kao jeka Božjega glasa u nama. Dakako da je potrebno, slušati savjest, nju slijediti i 
ispravno usavršavati. Samo tada je tako reći “provjerena” i pokazuje nam dobar put. 
 
U Proslovu Ivanova evanđelja kaže se: “Svjetlo istinsko, koje prosvjetljuje svakog čovjeka, dođe na 
svijet.” (Iv 1,9) Misli se na svjetlo Krista, Otkupitelja. Da, Božji Sin koji je postao čovjekom je to 
svjetlo! Ono je od odlučujućeg značenja za naš život, da mi otkrijemo njegovo svjetlo i nosimo ga u 
srcima i tada ga predajemo dalje drugim ljudima. Tako raste i produbljuje se naša vjera i mi dijelimo 
tu vjeru s drugima, koji su u traženju za istinskim svjetlom, koje prosvjetljuje svakoga čovjeka. 
Marija, Majka Božja, koju častimo kao “Zvijezdu mora”, je kao putokaz za nas. Neka nam pokaže 
Isusa, oktupitelja ljudi: ono Dijete, koje je začela i rodila i koje donosi svijetu spasenje. 
 
Fra Jozo Župić 

 

 

RASPORED SVETIH MISA:                                                                                                                          
Ponedjeljak:  03. siječnja,  
Utorak:           04. siječnja  
Srijeda:           05. siječnja 
Četvrtak:        06. siječnja 
Petak:             07. siječnja, PRVI PETAK, misa u 6 pm 
Subota:          08. siječnja, PRVA SUBOTA, misa u 6 pm 
Nedjelja:       09. siječnja, KRŠTENJE ISUSOVO,  Mise u 9. am I 11. am 
 
 
PS. ZA NAZOČNOST MISI POTREBNA REGISTRACIJA Q CODE ILI PISMENA 
UBILJEŽBA.  
 
DAROVATELJI:  
 
Za Crkvu:  N.N. 
Carpet: N,N 
Gospi:  Obitelj Ćorić 
Kruh sv. Ante: Mladen i Kata Miličević,  
Načast sv. Ante: Obitelj Ćorić 
Na čast Porođenja Isusova: Ljubica Hrastov, Anđa i Marko Juričević, 
Mate i Zora Radoš,  
Svećenik:  
Božični dar: Ljuba Perković, Mladen i Kata Miličević,  
Caritas: Manda Kolić,  
 
Za cvijeće: Smiljanka Gujinović, Anka Plečaš, 
                                                                 
Zahvaljujem svima Vama koji pomažete i mislite na naš Centar. HVALA! 

Ako smo nekoga izostavili ili napisali krivo ime, molimo Vas da nam javite. 

Iskrena Hvala Svima!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



UMRLI:  

 +BLAŠKO PRSKALO. Sprovod u četvrtak, 06.01.2022. u 10 AM 

 +SOFIJA ŠUMIĆ. Sprovod u petak 7.siječnja 2022. u 10 AM 

Obiteljima iskrena sućut i krščanska utjeha. POKOJ VJEČNI...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  


