
PRESVETO TROJSTVO  15.06.2014. 
 

TKO JE BOG? 
 

S pitanjem: Tko je Bog?, susreli smo se već kao djeca na vjeronauku. Tamo smo 
naučili da je on neizmjerno savršeni duh koji je stvorio materijalni svijet i da on tim svijetom 
upravlja. Učili smo, nadalje, da se Bog objavio u povijesti, da je sebi izabrao jedan narod i da 
je u punini vremena poslao svoga Sina koji je ljudima donio punu objavu o Bogu. 
Odrastajući, čovjek uvijek iznova shvaća kako su sve njegove slike o Bogu bile nepotpune i 
privremene. Jedino što trajno ostaje, to je pitanje: Tko je stvarno Bog? 

Mnogi kršćani često primjećuju kako je govoriti o Bogu previše komplicirano. Istina 
jest kako učenje o jednom Bogu u trima osobama i veliko i nedokučivo otajstvo Boga te ga 
nije jednostavno pretočiti u riječi. 

Svaki blagdan i svetkovinu koju tijekom crkvene godine slavimo jest odjek naše vjere, 
liturgijsko priznanje istine o Bogu i nama, koju kroz liturgijsko slavlje priznajemo. Danas 
slavimo sažetak naše vjere, njezin vrhunac. Danas slavimo najveću tajnu naše vjere, koja se 
polako razvijala tijekom našeg života i života Crkve. Bog nam se očitovao, a mi smo postajali 
sve svjesniji da nam je blizu u svakom trenutku našega života. Dao nam je saznati i iskusiti 
svoju blizinu u našim trpljenjima. Vodio nas svojom riječju kroz naše živote. Dopustio nam je 
vidjeti kako smrt nije nepobjediva prepreka. Uključio nas je u svoje uskrsnuće. Povjerovali 
smo i dodirnuli Krista uskrsloga s apostolima i osvjedočili se u istinitost njegove prisutnosti s 
nama do kraja svijeta i vijeka, gdje god se bude propovijedalo evanđelje i širila Crkva, 
zajednica Duhom Svetim nadahnutih ljudi. Danas, sažimamo svoju vjeru, vjeru svih vjernika 
prošlih vremena, gledamo i slavimo cjelovitog Boga, jednoga u trima osobama. 

Svakodnevni život uvijek sprema nova iznenađenja. Tako i Bog, svaki nam dan daje 
razumjeti i doživjeti upravo onoliko koliko smo toga dana  u mogućnosti nositi. Po riječi 
Kristovoj daje nam uputu, a po Duhu Svetom razjašnjava nam pogled i razumijevanje. Sve se 
to događa kako bismo u svakodnevici života mogli njihovo Trojstvo slaviti kao jednog Boga. 

Ova svetkovina želi nas potaknuti da se upitamo: Gdje smo kao vjernici? Može li se  
poruka Evanđelja svesti samo na dijalog, uzmak, popuštanje, gubeći onu Isusovu isključivost 
i zahtjevnost? Može li Crkva biti dobra samo kao socijala u društvu ili se pretvoriti u karitas? 
Je li to Isus htio sa svojom Crkvom i od svojih učenika? 

Isus je nešto više od svega toga, on je zaglavni kamen u povijesti čovječanstva. O 
tome nam je govoriti, to nam je svjedočiti. Čini se da smo upravo zaboravili ono bitno na što 
nas Isus upozorava za sva vremena svoje odsutnosti između nas. Sve se mjeri mjerom ljubavi, 
izgradnjom jedinstva i mira, u Crkvi, zajednici i svijetu. Ako nema ljubavi, ako nema onih 
plodova Duha koji izrašćuju iz darova Duha, onda Božji Duh nije na djelu. Ova svetkovina 
nas poziva da probudimo svoju vjeru u Presveto Trojstvo.  

Isus nam u današnjem Evanđelju reče kako nas Duh uvodi u svu istinu, te proslavlja 
Sina uzimajući od Kristova dara i punine, te dajući i naviještajući nama. A ljubav Božja koja 
je razlivena u srcima našim poziva nas da s ljubavlju navijestimo Trojedinoga Boga ljubavi, 
da posvjedočimo kako smo ga upoznali izbliza kao Oca, da znamo kako izgleda, te da tom 
ljubavlju koja od njega dolazi, zapalimo srca svih ljudi, dajući im naslutiti kako je lijepo steći 
takve spasonosne spoznaje koje nas uvode u vječno blaženstvo. 

Svi mi u sebi u krhkim glinenim posudama čuvamo blago Presvetoga Trojstva. 
Moramo ga svom brižljivošću njegovati u sebi i drugima. Uvijek moramo nastojati biti 
dostojno prebivalište Boga. Današnji dan lijepa je prilika za razmišljanje o Božjoj veličini, ali 
i o našem dostojanstvu. Učvršćujmo se u Božjoj milosti i živimo u Božjoj prisutnosti. Neka 
ovaj naš ovozemaljski život bude neprestana pjesma hvale Presvetom Trojstvu, da bismo ga 
jednom mogli gledati licem u lice, slaveći milost po kojoj smo spašeni. Blagoslivljajmo Oca i 
Sina sa Svetim Duhom. Hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka! 
 

fra Martin Jaković 
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PRESVETO TROJSTVO 
 
1. ČITANJE: Izl 34, 4b-6. 8-9 
 
Gospodin! Gospodin! Bog milosrdan i milostiv! 
 
U one dane: Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije 
kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. 

Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva Ime: 
 “Jahve! – Gospodin!” 
 Gospodin prođe ispred njega te se javi: 
 “Gospodin! Gospodin! 
 Bog milosrdan i milostiv, 
 spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću. ” 

Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče: 
 “Gospodine moj! 
 Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, 
 onda, o Gospodine, pođi s nama! 
 Premda je narod tvrde šije, 
 oprosti naše grijehe i naše opačine 
 i primi nas za svoju baštinu!” 
 
 
PRIPJEVNI PSALAM 
 
Hvaljen i slavljen dovijeka! 
***** 
Blagoslovljen budi, Gospodine, Bože otaca naših! 
***** 
Blagoslovljen budi u Domu svete slave tvoje! 
***** 
Blagoslovljen budi na prijestolju kraljevstva svoga! 
***** 
Blagoslovljen ti što istražuješ bezdane 
i sjediš nad kerubima! 
***** 
Blagoslovljen budi na svodu nebeskom! 
 
 
2. ČITANJE: 2 Kor 13, 11-13 
 
Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga 
i zajedništvo Duha Svetoga! 
 

Braćo, radujte se, 
usavršujte se, 
tješite se, 
složni budite, 
mir njegujte 
i Bog ljubavi i mira bit će s vama. 
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Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. 
Pozdravljaju vas svi sveti. 

Milost Gospodina Isusa Krista, 
ljubav Boga 
i zajedništvo Duha Svetoga 
sa svima vama! 

 
 
EVANĐELJE: Iv 3, 16-18 
 
Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu. 
 
U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: 
“Bog je tako ljubio svijet 
te je dao svoga Sina Jedinorođenca 
da nijedan koji u njega vjeruje 
ne propadne, 
nego da ima život vječni. 
Ta Bog nije poslao Sina na svijet 
da sudi svijetu, 
nego da se svijet spasi po njemu. 
Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; 
a tko ne vjeruje, već je osuđen 
što nije vjerovao 
u ime jedinorođenoga Sina Božjega.” 
 
 
MOLITVA VJERNIKA 
 
U krštenju smo primili Božjeg Duha, i po njemu možemo s povjerenjem k Ocu, koji je poslao 
svoga Sina za naše spasenje. Molimo ga zajedno: 
 
Gospodine, usliši nas! 
 
1. Za svetu Crkvu: da svemu svijetu pokaže kako je ti ljubiš, molimo te. 
 
2. Za sav svijet: da te blagoslivlje zbog tvoga milosrđa, molimo te. 
 
3. Za naše obitelji: da međusobnom ljubavlju, poniznošću i razumijevanjem budu znak tvoje 

dobrote, molimo te. 
 
4. Za nas okupljene na ovu euharistiju: da se jednom sretni okupimo oko tvoga stola na 

nebu, molimo te. 
 
5. Za naše pokojne koji su ti vjerovali: udijeli im radost svoje ljubavi i gledanja tvoga lica, 

molimo te. 
 
Oče milosrdni, poslušaj molitve svoje djece i ne uskrati nam svoga Duha Svetoga. To te 
molimo po Isusu Kristu, tvome Sinu i našemu Gospodinu, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. 
Amen. 
 
=================================================================== 
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Svete mise kroz tjedan služit ćemo po sljedećim nakanama: 
 
Ponedjeljak: 7.00: + Kruno Ilijić, Vesna i Franjo Mandić, Filka i Nikola Ilijić 
(16.6.14.) 7.00: + Dragutin Železnjak 
 19.00: Za obitelj Pušić po nakani 
 
Utorak: 7.00: + Iz obitelji Stjepana i Franjke Medić 
(17.6.14.) 19.00: Za štovatelje sv. Antuna 
  Molitvene nakane u čast sv. Antuna 
 
Srijeda: 7.00: + Elizabeta i Petar Cetinjanin 
(18.6.14.) 7.00: + Božica Mužni 
 19.00: + Braća, roditelji i dobrotvori našega reda 
 
Četvrtak: 7.00: + Ruža Kelava i ostali iz obitelji 
(19.6.14.) 8.00: + Marija i Ivan Markovinović 
 9.15: + Marko Sarić 
 10.30: Pro populo 
 12.00: Anica i Ivan Ivanković 
 19.00: + Andrija i Ivka Grubeša 
 
Petak:  7.00: + Dražen Tomerlin 
(20.6.14.) 19.00: Kumulativne 
 
Subota:  7.00: + Antonio Horak 
(21.6.14.) 7.00: + Pavao Bašić 
 19.00: + Marija Severec r. Juranić i obitelj Poturić 
 
Nedjelja:  7.00: + Filip i Matija Pavić 
(22.6.14.) 8.00: + Iz obitelji Ive Lukića 
 10.30: Za župu i župljane; 
  + Vlasta Marković i Neda Herceg 
 19.00: + Jela i Anto Dropulja 
 

 
Obavijesti: 

Upis svetih misa 

U ponedjeljak započinjemo s upisom svetih misa za drugo polugodište ove godine. 
Mise će se upisivati u župnom uredu u uredovno vrijeme. Molimo vjernike da misne nakane 
budu kratke i jasno sročene, a kad je veći broj pokojnih iz iste obitelji ne treba nabrajati sva 
imena, dovoljno je upisati prezime. U isto vrijeme je moguće upisati do tri misne nakane. 

 
Sv. Antune, moli za nas 

Svakog utorka navečer u 19.00 sati slavimo misu za sve žive i pokojne štovatelje sv. 
Antuna. 

 
Tijelovo 

U četvrtak je Tijelovo. Svetkovina je zapovjedna. U našoj su crkvi toga dana mise kao 
i nedjeljom, tj. u 7.00, 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 i 19.00 sati. Nakon večernje svete mise imat 
ćemo i tijelovsku procesiju s Presvetim od župne crkve do kapelice Svetoga Duha. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Srebrni biskupski jubilej kardinala Bozanića 

 
 Povodom 25. obljetnice biskupske službe našega kardinala Josipa Bozanića, vjernici 
su pozvani doći: 

- u petak, 20. lipnja u zagrebačku katedralu, na svečanost naslovljenu: „Slike 
darovanoga života Crkvi i društvu“, s početkom u 19.00 sati; 

- u subotu, 21. lipnja u zagrebačku katedralu, na slavlje prezbiterskoga ređenja, koje će 
predvoditi naš nadbiskup, kardinal Josip, a koje počinje u 10.00 sati; tom ćemo 
prigodom, u ljepoti zajedništva mnogobrojnih svećenika, kao Nadbiskupija zahvaliti 
Bogu za Kardinalovo služenje, a ujedno i za dar svećeničkog poziva, bez kojega Crkva 
ne može živjeti. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antunovo - zahvala 

 
Zahvaljujem svim svećenicima koji su predslavili svete mise i 

ispovijedali. Zahvaljujem bogoslovima, postulantima, sjemeništarcima, 
ministrantima, časnim sestrama, članovima pastoralnog vijeća, poslužiteljima 
i redarima, zborovima, djelatnicima u Samostanu, djelatnicima Policijske 
uprave Zagreb-Črnomerec i svim dobročiniteljima koji su na bilo koji način 
pomogli da blagdan sv. Antuna proslavimo u radosnom duhovnom ozračju.  

       fra Martin Jaković, župnik 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LJETNI ODMOR 
  

Iza nas je proslava zaštitnika naše župe, a današnjom proslavom sv. Antuna u 
Mikulićima priveli smo kraju župne i ostale aktivnosti u ovoj akademskoj godini. Sukladno 
tome ovo je zadnji broj Lista župe i svetišta za ovo vremensko razdoblje, a sljedeći broj 
objavit ćemo početkom nove školske godine. Svima vama, dragi župljani, želimo ugodne 
ljetne mjesece. 

Podsjećamo vjernike da se tijekom ljetnih mjeseci smanjuje raspored održavanja 
svetih misa, kao i uredovno vrijeme župnog ureda.  

 
Svete mise od 22. lipnja do 31. kolovoza su: 

 nedjeljom: u 7.00; 8.00; 10.30 i 19.00 sati 
 radnim danima: u 7.00 i 19.00 sati 
 
 župni ured od 22. lipnja do 31. kolovoza ureduje od utorka do petka u 

vremenu od 16.00 do 18.00 sati. 
 

Do početka rujna mjeseca neće biti klanjanja pred Presvetim srijedom i 
petkom. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



KRŠTENJA: 
 

31. svibnja 2014. 

Gabriela BAKMAZ 
kći Damira i Ivane r. Čakalić 

Lotta DRAKSLER 
kći Sasche i Petre r. Jagarić 

Mihael ILIJAŠ 
sin Ivana i Ivane-Laure r. Grgić 

Ema Marina KOSANOVIĆ 
kći Aleksandra i Ivane r. Šarec 

Ivano Ivan OSREDEČKI 
sin Vedrana i Lajle r. Pintar 

Eva RAKOCI 
kći Krešimira i Manuela r. Zenko 

Sara Rita Helena RUŽIĆ 
kći Slavena i Lane r. Bergman 

Pavao PRŠA 
sin Ivana i Petre r. Milojković 
 

7. lipnja 2014. 

Marko HEGED 
sin Tomislava i Ivane r. Rod 

Petra BLAŽIĆ 
kći Dražena i Tatjane r. Nemeth 

Gabi DVOJKOVIĆ 
kći Ivana i Ive r. Španiček 

Lota HLAD 
kći Marka i Magdalene r. Kolić 

Luca KLJAIĆ 
kći Luke i Josipe r. Bakula 

Dora SUČIĆ 
kći Ante i Antonije r. Vuković 

Lara ŠARIĆ 
kći Marijana i Maje r Tomičić 

Iva Antea MIKIĆ 
kći Ive i Ivane r. Filipović 
 

 

VJENČANJA: 
 
30. svibnja 2014. 

Mirko PRPIĆ i Lucija TOLIĆ 
 
31. svibnja 2014. 

Ivan PRŠA i Petra MILOJKOVIĆ 
Tomica CESAR i Jelena SAMARDŽIJA 
 
7. lipnja 2014. 

Tomislav HEGED i Ivana ROD 
Pavle ORAVEC i Martina PAVKOVIĆ 
Tomislav HARAMINA i Petra MATIŠIĆ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


