
7. USKRSNA NEDJELJA  17.5.2015.

MOLITVA ZA UČENIKE

Nakon prošlotjednog Evanđelja,  u kojemu smo razmišljali  o tome kako Isus
potiče  svoje  učenike  da  se  ljube  istinskom  bratskom  ljubavlju  sve  do  potpunog
predanja za drugoga, danas razmišljamo o Isusovoj velikosvećeničkoj molitvi,  koju
upravlja Ocu za svoje učenike. Iz Isusovih riječi razaznajemo da učenici ne mogu sami
od sebe čuvati i vršiti sve što im je Isus naložio, niti se mogu sačuvati od svijeta i
Zloga ukoliko ih Otac ne zaštiti. Zato Isus upravlja svome Ocu molitvu, tražeći da ih
ne prestaje čuvati i bdjeti nad njima.

Isusova  skrb  i  zabrinutost  za  učenike  pokazuje  da  kršćanin  nije  izdvojena
stvarnost u svijetu, te ne može proživjeti život a da Zli ne pokuša utjecati na njega.
Nadalje,  on po sebi  nije  zaštićen  jednom zauvijek,  nego iz  dana u  dan,  do konca
života, živi svoju vjernost. Iz toga proizlazi da kršćanin ne može proživjeti život na
ravnodušan način, misleći da se ne mora izričito opredijeliti za Boga. Uz to mora znati
da svijet Zloga ne miruje, te da će nastojati doprijeti do njega i osvojiti ga. 

Čovjek bi se samo zavaravao ako bi mislio da zlo nije tako jako ni moćno. Jer
ako Isus moli Oca da oslobodi svoje učenike od Zloga, onda svakom kršćaninu mora
doprijeti do svijesti da on ne bi gubio vrijeme upozoravajući na nebitno.

Isus ne moli Oca da ih uzme sa svijeta, da ih drži na sigurnom i izdvojenom
mjestu izvan svijeta, već da ih sačuva od Zloga, koji djeluje u svijetu u kojem i oni
sami žive. Kršćanin koji živi u njemu dopušta Ocu nebeskome da ga čuva od Zloga. 

U mnoštvu ponuda između onoga što kršćaninu nudi svijet i Zli, kršćanin ne
može ostati ravnodušan, već je potrebno da se izričito odluči za Boga. Stoga se utječe
Bogu da ga čuva u istini. 

Isus je dao svoj život da nam priskrbi temeljnu životnu sigurnost. Otac nas čuva
u  svom imenu  i  istini,  zato  ne  bojmo  se  svoga  poslanja  u  svijetu,  već  prigrlimo
posvećenje u istini, te posvećujmo one koji su neodlučni ili u raskoraku između svijeta
i Boga, da bi shvatili važnost odluke za Boga koja ih vodi u život vječni.

Isus  se  zauzeo  za  sve  ljude.  Odbacio  je  sve  svjetovne  kriterije  vrijednosti,
popularnosti  i  uspješnosti.  Jasno je stao na stranu svih obespravljenih. Družio se s
grešnicima kako bi se i oni obratili. Ozdravljao je bolesne, kako bi se po njima slavio
Bog. Poštivao je žene i time dao trajnu pouku o njihovu dostojanstvu. Rodio se kao
dijete,  blagoslivljao  djecu i  naglašavao važnost  rasta  u  obitelji.  Kod njega su  se  i
stranci osjećali kao kod kuće, počevši od mudraca koji su mu se poklonili u štalici, do
Šimuna koji  mu je  pomogao nositi  križ.  Svim svojim učenicima je zapovjedio  da
svakom čovjeku priznaju njegovu vrijednost, pomažući mu da se osjeća vrijednim i
jednakopravnim  članom  ljudske  zajednice.  To  je  Isusova  istina  o  čovjeku.  To  je
Isusova posveta i ostavština svijetu.

Neka nam Gospodin udijeli snagu vjere, kako bismo izvršili  svoje vjerničko
poslanje i djelima ljubavi potvrdili ljubav prema Bogu i čovjeku.

fra Martin Jaković



7. USKRSNA NEDJELJA

1. ČITANJE: Dj 1, 15-17. 20a. 20c-26

Treba da jedan od ovih bude svjedokom njegova uskrsnuća.

U one dane ustade Petar među braćom - a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset
duša - i reče: „Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh
Sveti o Judi koji bijaše vođa onih što uhvatiše Isusa. A Juda se ubrajao među nas i imao udio
u ovoj službi. Pisano je doista u Knjizi psalama:

'Njegova kuća nek opusti,
njegovo nadgledništvo nek dobije drugi!'

Jedan dakle  od ovih ljudi  što  bijahu s  nama za sve vrijeme što  je  među nama živio
Gospodin Isus - počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bî uzet od nas - treba da bude
svjedokom njegova uskrsnuća.“

I postaviše dvojicu: Josipa koji  se zvao Barsaba a prozvao se Just, i  Matiju. Onda se
pomoliše: „Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao da
primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto.“

Onda im baciše kocke, i kocka pade na Matiju; tako bî pribrojen jedanaestorici apostola.

PRIPJEVNI PSALAM (Ps 103)

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje!
*****

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i ne zaboravi dobročinstva njegova.
*****

Jer kako je nebo visoko nad zemljom,
dobrota je njegova s onima koji ga se boje.

Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.
*****

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje
i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća.

Blagoslivljajte Gospodina, svi anđeli njegovi,
vi jaki u sili što izvršujete naredbe njegove.

2. ČITANJE: 1 Iv 4, 11-16

Tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.

Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga nitko nikada ne
vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena. Po
ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao. I mi smo vidjeli i
svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji,
Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i
povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.
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EVANĐELJE: Iv 17, 11b-19

Neka i oni budu jedno kao i mi!

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:
„Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja

bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; te nijedan od njih ne propade
osim sina propasti, da se Pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju
puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta
kao što ni ja nisam od svijeta.

Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao
što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u
svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni
u istini.“

MOLITVA VJERNIKA

Obasjani svjetlom Božje riječi uputimo svoje ponizne prošnje nebeskome Ocu ištući milost
hrabroga svjedočenja Kristove prisutnosti među nama. Recimo mu zajedno:

Oživi, Gospodine, narod svoj!

1. Za tvoju Crkvu: da u svim vremenima ostane vjerna Kristovoj riječi  i  njegovu Duhu,
molimo te.

2. Za  Papu,  biskupe,  prezbitere  i  đakone:  da  budu  radosni  navjestitelji  tvoga  evanđelja,
molimo te.

3. Za ljude cijeloga svijeta: da želju za pravdom, ljubavlju i mirom pokazuju zalaganjem za
boljitak svih ljudi, molimo te.

4. Za sve kršćane: da se nepodijeljena srca zalažu za jedinstvo koje je tvoj Sin molio prije
svoje smrti, molimo te.

5. Za  mlade  koji  se  sakramentom  potvrde  još  tješnje  sjedinjuju  s  tvojim  Sinom:  da  ih
oslobodiš od nemara za tvoja nadahnuća, molimo te.

6. Za  našu  zajednicu  okupljenu  oko  stola  Isusa  Krista:  da  obnavljana  tvojom  milošću
neprestano raste u posvećenosti istini, molimo te.

7. Za naše pokojne: da po tvome milosrđu u vječnosti uživaju puninu radosti, molimo te.

Oče sveti, usliši molitve koje ti upućujemo po tvome proslavljenom Sinu. Neka nas pronikne
snaga Duha Svetoga kako bismo u svim nevoljama i kušnjama ovoga života bili  svjedoci
uskrsnuća Isusa Krista, koji s tobom živi i vlada u sve vijeke vjekova.

===================================================================
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Svete mise kroz tjedan služit ćemo po sljedećim nakanama:

Ponedjeljak: 7.00: + Barica Vranić
(18.5.15.) 7.00: Po nakani Dubravke Mandić

19.00: Za pokojne kojih se nema tko sjetiti

Utorak: 7.00: + Jakov Brkić
(19.5.15.) 19.00: Za štovatelje sv. Antuna

Molitvene nakane u čast sv. Antuna

Srijeda: 7.00: + Iz obitelji Martinčić i Hrdelja
(20.5.15.) 7.00: Za obitelj Vuco

19.00: + Marija i Vid Hribar

Četvrtak: 7.00: + Ana Brkić
(21.5.15.) 7.00: + Zorka Bošnjak

19.00: + Braća, roditelji i dobrotvori našega reda

Petak: 7.00: + Miranda Zgombić i Neda Bonefačić
(22.5.15.) 19.00: Kumulativne

Subota: 7.00: + Tomo, Štefanija i Željko Posarić
(23.5.15.) 7.00: + Francika Kišak

19.00: + Ivan, Katarina i Josip Baršun i ostali iz obitelji 

Nedjelja: 7.30: + Ivica Turčin
(24.5.15.) 9.00: + Marija Gudelj

10.30: Za župu i župljane
12.00: + Anđa Radić i ostali iz obitelji
19.00: + Jakov i Ana Krolo i ostali iz obitelji

Obavijesti:
Svibanjske pobožnosti

U tijeku su svibanjske pobožnosti u našoj župi. U 18.25 sati je molitva svete krunice i
litanije na čast Blažene Djevice Marije. Slijedi sveta misa s prigodnom homilijom. Pozivamo
naše vjernike na sudjelovanje u pobožnostima. 

Frama

Večeras u 20.15 sati redovni je susret Frame.

Zaručnički tečaj

Sljedećeg tjedna, od ponedjeljka do petka, u našoj župi održat će se zaručnički tečaj.
Tečaj će se održavati u Dvorani sv. Franje s početkom u 19.30 sati.

Župno pastoralno i ekonomsko vijeće

U ponedjeljak u 19.30 sati održat će se sastanak Župnoga pastoralnog i ekonomskog
vijeća (u glazbenici).

Biblijska i Liturgijska zajednica

U ponedjeljak u 19.45 sati održat će se susret Biblijske i Liturgijske zajednice.
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Sv. Antune, moli za nas

Sljedeći utorak je deseti u nizu "13 utoraka" pred blagdan sv. Antuna Padovanskog.
Pobožnost započinje u 18.00 sati izlaganjem relikvija i molitvom sv. krunice, a nakon toga
slijedi pjevana večernja u čast sv. Antuna. Svečanu svetu misu u 19.00 sati predslavit će fra
Josip  Blažević,  provincijalni  ministar  naše  provincije  i  urednik  Veritasa  –  Glasnika  sv.
Antuna  Padovanskoga.  Pozivamo  sve  štovatelje  sv.  Antuna  na  sudjelovanje  u  ovoj
pobožnosti.

Župni zbor

Proba župnoga pjevačkog zbora održava se utorkom i petkom u 20.00 sati.

Euharistijsko klanjanje

Srijedom od 8.00 do 18.00 sati je euharistijsko klanjanje pred Presvetim Oltarskim
Sakramentom u kapelici Svetoga Duha.

Obiteljska zajednica

U srijedu u 19.30 sati održat će se susret Obiteljske zajednice.

Susret sa srednjoškolcima

Četvrtkom u 20.30 sati održava se susret srednjoškolaca.

Klanjanje pred Presvetim

U petak nakon večernje svete mise u župnoj crkvi je klanjanje pred Presvetim.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akcija OFS-a i Frame

U nedjelju  25.  svibnja  OFS i  Frama organiziraju akciju  prodaje  kolača koja će se
održati  u  vjeronaučnoj  dvorani.  Prihod  od  prodaje  namijenjen  je  kao  doprinos
roditeljima naših mladomisnika: fra Stjepana Brčine i fra Filipa Pušića.

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

KRŠTENJA:

9. svibnja 2015.

Sebastian BARBIĆ
sin Filipa i Suzane r. Vereš

Vid HEČEJ
sin Dinka i Ane r. Puljić

Ivona Marija KATOLIKOVIĆ
kći Daria i Monike r. Munjić

Jana KOPRIVNJAK
kći Ivana i Ane r. Sedak

Mihael MAJSEC
sin Danijela i Anite r. Vuksan
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Lovro PUDIĆ
sin Stipe i Marine r. Talić

VJENČANJA:

9. svibnja 2015.

Nikola MILAKOVIĆ i Valentina HORVATIĆ

Petar ŠUMAN i Kornelija JUNGIĆ

Saša OŽBOLT i Vesna SPACAPAN

Tomislav MITAK i Valerija MATIŠIĆ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zašto je svibanj odabran kao mjesec u kojem činimo posebne pobožnosti

prema Blaženoj Djevici?

Prvi razlog nalazi se u tome što je to vrijeme kada iz zemlje izbije bujno zelenilo, svježe lišće
i  zelena  trava,  nakon  oštre  hladnoće  i  zimskih  snjegova,  i  nakon  neugodnih  prohladnih
vremenskih prilika, te nepredvidivih vjetrova i kiša ranoga proljeća. Zato što tada na drveću i
na vrtnim cvjetovima niču svježi pupoljci. Zato što se tada produljuju dani, sunce izlazi rano,
a kasnije zalazi. Upravo stoga jer su takva radost i veselje izvanjske prirode sasvim prikladne
pratiteljice naših pobožnosti prema onoj koja je Ruža otajstvena, i Kuća zlatna.

Neki  čovjek  bi  mogao  reći:  „Istina;  no  u  ovoj  klimi  katkada  imamo  tmurni,  vjetroviti
svibanj“ [autor živi u Velikoj Britaniji, op. prev]. To nedvojbeno stoji; no ako ništa drugo,
možemo barem ustvrditi da je to mjesec obećanja, očekivanja i nade. Premda vrijeme može
biti  loše,  ipak  je  to  mjesec  koji  je  preteča  i  glasnik  ljeta.  Znamo  da  nam,  unatoč  svim
mogućim neugodama toga mjeseca, ipak prije ili kasnije dolazi lijepo vrijeme. „Jer ovo je
viđenje“, kako kaže prorok [Habakuk] „samo za svoje vrijeme: ispunjenju teži, ne vara; ako
stiže polako, čekaj, jer odista će doći i neće zakasniti!“

Svibanj tada, je mjesec, ako ne ispunjenja, onda barem obećanja; a nije li upravo ovo gledište
pod  kojim sasvim primjereno,  promatramo  Blaženu  Djevicu,  svetu  Mariju,  kojoj  je  ovaj
mjesec posvećen?

Kaže prorok [Izaija],  „Isklijat  će mladica iz panja Jišajeva,  izdanak [u mnogim biblijskim
prijevodima cvijet,  op.  prev.] će izbit’  iz njegova korijena.“ Tko je taj  cvijet,  ako ne naš
Gospodin? Tko je ta mladica, ili predivna peteljka ili stabljika iz koje raste cvijet, ako ne
Marija, Majka Gospodina našega, Marija, Majka Božja?

Prorečeno  je  da  će  Bog  sići  na  zemlju.  Kada  je  došla  punina  vremena,  kako  je  to  bilo
najavljeno?  Najavio  je  to  anđeo  koji  je  došao  Mariji.  „Zdravo,  milosti  puna!“,  rekao  je
Gabrijel, „Gospodin s tobom; blažena ti među ženama.“ Ona je dakle bila sigurno obećanje
dolazećeg Gospodina, i stoga se svibanj posebno naziva njezinim mjesecom.

bl. John Henry Newman (Bitno.net)

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