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U ono vrijeme: 

Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa 

i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogle-

daše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom dje-

tetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im 

pripovijedali pastiri. 

Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebi-

raše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći 

i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je 

bilo rečeno. 

Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadje-

nuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo 

prije njegova začeća. 



Blagoslov obitelji i kuća 

1. Naziv 
Dok je nekada naglasak bio na blagoslovu kuće (prostora), 
današnji obrednik govori o “godišnjem blagoslovu obitelji o 
božićnim blagdanima u vlastitim domovima”. Ova promjena 
proizlazi iz želje da se izbjegne magijski prizvuk blagoslova i 
naglasi važnost povezanosti u vjeri svih članova obitelji i u 
prvi plan stavi njihovo zajedništvo i poziv na svetost života. 
Blagoslov samog prostora time naravno nije izostavljen, ali 
je stavljen u drugi plan. 

2. Trajanje 
U našim krajevima blagoslov obitelji i njihovih domova za-
počinje uglavnom na blagdan sv. Stjepana i traje do kraja 
božićnog vremena tj. do Nedjelje krštenja Gospodinova. Iz-
nimka su naravno veće župe u kojima župnik tijekom bo-
žićnoga vremena ne stigne pohoditi sve obitelji, pa blago-
slov zna potrajati i duže. U posebnim prilikama blagoslov je 
moguće organizirati i tijekom godine. 

3. Smisao 
Blagoslov obitelji i njihovih domova kršćanski je čin u ko-
jemu se moli i zaziva Božji blagoslov na sve članove obitelji 
kako bi kršćanski živjeli i svjedočili svoju vjeru. Po blagoslo-
vnoj molitvi “zaziva se Božji blagoslov na članove koji će u 
tom prostoru dijeliti dobro i zlo, da mogu kršćanski živjeti, 
uzajamno se radovati u zajedničkoj radosti i jedni drugima 
biti potpora u žalosti.” Djelotvornost blagoslova ovisi o vjeri 
i otvorenosti svih članova Isusu Kristu koji uvijek poziva da 
svoj život provodimo u njegovu Duhu. 

4. Kako se pripremiti za blagoslov? 
Na prvome mjestu treba naglasiti kako je dobro da svi čla-
novi obitelji budu na okupu i kao prava “Crkva u malom” 
zajedničkom molitvom posvjedoče i obnove svoju vjeru. O-



sim ove temeljne pretpostavke, dobro 
je spomenuti kako bi se na obitelj-
skom stolu trebali naći Sveto pismo 
(barem Novi zavjet), blagoslovljena 
voda, svijeća i raspelo. 

5. Novčani dar 
Vrijeme blagoslova vrlo često je i vrijeme rasprava i prije-
pora oko novca koji bi trebalo dati svećeniku. Nažalost, u 
današnjem svijetu u kojem je glavna vrijednost postao no-
vac i blagoslov obitelji sve se češće veže uz novce, a gubi 
se njegov temeljni smisao. Ne ulazeći u različite pristupe 
župnika istaknimo kako se Božji blagoslov ne može kupiti ili 
platiti, te ne smije biti uskraćen onome tko ga zatraži – i-
mao on novaca ili ne. Također, dobro je prisjetiti se kako se 
novčani dar mjeri po veličini srca, a ne po broju nula na 
novčanici. Dakle, svatko daje onoliko koliko može. 

6. Što znače slova C+M+B? 
Kao uspomenu na blagoslov, svećenik svakoj obitelji daje 
prepoznatljivu naljepnicu na kojoj se, uz slikoviti simbol ili 
sliku, te godinu blagoslova, nalaze i tri slova: C + M + B. U 
nekim pak krajevima još uvijek postoji običaj da svećenik ili 
njegov pratitelj na nadvratniku kredom ispiše godinu blago-
slova i spomenute inicijale. Koje je njihovo značenje? 

Prema jednom tumačenju ova tri slova (u ‘našoj’ verziji: 
G+M+B) označavaju imena triju kraljeva: Gašpara (lat. Ca-
sparus), Melkiora i Baltazara. Ipak, ovo tumačenje nije jedi-
no! Ova tri slova zapravo su akronim latinske blagoslovne 
rečenice: 

C = Christus 

M = mansionem 

B = benedicat 

Ili u prijevodu: Krist neka blagoslovi (ovaj) dom! 

Svakako, lijep običaj ispisivanja slova ili lijepljenja naljepni-
ce znak je da je dotična obitelj primila božićni blagoslov. 



Most Precious Blood Parish — Hrvatska katolička misija bl. Ivana Merza 

odgovara:   don Vedran Kirinčić, svećenik Biskupije Krk i voditelj  

      Hrvatske katoličke misije bl. Ivana Merza u Astoriji, NY 

www.ivanmerz.com    e-mail: hkm@ivanmerz.com      tel. +1 (718) 219 0780 

Kroz ovaj tjedan posebno slavimo:  

Pon.  Sv. Bazilije i Grgur 

Ut.  Presveto Ime Isusovo   

Ned.  Bogojavljanje — TRI KRALJA 
 

Svete Mise:     

 Nedjelja 2:30 PM— gornja crkva 
 

Hrvatska škola i vjeronauk:   

Petak u 6. siječnja 2017. 6:30PM i subota 7. 
siječnja 2017. u 10:00 sati generalna proba i priprema za obitel-
jsku zabavu.  

Molitveni susret s gosp. Dede Palokajem 
Ponedjeljak u 7:30 PM u donjoj crkvi. Dođite i pridružite nam se!  

Božićna obiteljska zabava  
Pridružite se Božićnoj obiteljskoj zabavi koja će se održati sli-
jedeći tijedan, u nedjelju 8. siječnja 2017. Započeti ćemo s 
misnim slavljem u 2:30 PM u gornjoj crkvi i nastaviti s posebnim 
programom što priređuju naša djeca Škole, Vjeronauka i Folk-
lora. Imati ćemo fini ručak što nam naše učiteljice spremaju i 
odličnu zabavu s Damirom Radovom, Astrid Kuljanić i 
Zvonimirom Antolosom. Dođite i pozovite sve svoje prijatelje!  

Korizmene duhovne vježbe 
Održava poznati naš voditelj duhovnih vježbi i karizmatik fra Ivo 
Pavić. Održati će se od 15.-22. ožujka 2017. u 6:45 PM u donjoj 
crkvi MPB. Pozovite rodbinu, prijatelje i znance kako bi Bog mog-
ao ponovno ući u život onih koji mogu biti taknuti Božjom riječju 
i djelovanjem Duha Svetoga.  

Imati ćemo simultani prijevod na engleski jezik kako će biti 
mnogih koji ne poznaju dobro Hrvatski jezik.  


