
Što Duh Sveti čini ljudima? 

Prekrasan je osjećaj kad otkrijete i doživite 
da nešto možete. Tako je za dijete – tko se 
toga ne bi sjetio iz vlastitog iskustva – 
prekrasno kada nauči voziti bicikl. Toliko je 
vremena s divljenjem gledalo one koji voze 
bicikl bez pomoćnih kotača, a sada, evo, 
ono samo vozi. Vjerujem da se lako svatko 
od nas može sjetiti vlastite sreće i ponosa 
kada je bez pomoći ostalih i bez pomoćnih 
kotača počeo voziti bicikl. Slično je dječje 
ushićenje i ponos kad krene u školu. Oni 
stariji na poseban način doživljavaju matu-
ru ili diplomu. Čovjeku se čini da su mu sva 
vrata otvorena i da mu je sve moguće…  
To su nezaboravni trenutci. Hvala Bogu  
za takve trenutke “ponosa i slave”! 
Možemo samo zamisliti kako su se tek 
osjećali apostoli na današnji dan! Isus je 
uskrsnuo i učinio ih svojim vjerovjesnicima. 
Zatim, na dan Pedesetnice, dakle, pedeset 
dana poslije Uskrsa na apostole silazi Duh 
Sveti (Dj 2, 1-11). Bio je to poseban, 
izuzetan i neponovljiv osjećaj! Nikada u 
sebi nisu osjećali toliko ushićenje. Duh ih je 
poučio i obasjao jasnoćom. Sada su znali i 
razumijevali Kristovo otajstvo. Sada su im 
pale ljuske s očiju. Sada se ostvarilo ono 
kada im je Krist rekao da će ih Duh poučiti, 
pa da više neće imati nikakvih pitanja. Duh 
Sveti ih je ispunio hrabrošću i smjelošću. 
Bio je to doista izvanredan osjećaj. Čovjek 
se osjeća kao da je već u nebesima: sve mu 
je jasno, sva mu se vrata otvaraju, sve mu 

je moguće. Nadalje, dogodilo se posebno 
čudo: oni su propovijedali, a svi su ih toga 
dana slušali i razumijevali na svom 
materinskom jeziku. S druge strane, i 
slušatelji su bili izvan sebe od nevjerice. 
Nikako nisu mogli pojmiti da ti Galilejci 
govore tako da ih razumiju toliki ljudi 
pridošli iz najrazličitijih krajeva ondašnjeg 
Rimskog Carstva. Neki su se čak i narugali: 
„Slatkog su se vina ponapili!“ 
Evo, to je ono što čini Duh Božji! Od 
običnih ljudi čini oduševljene i ovjerovljene 
svjedoke Kristova uskrsnuća i smjele 
vjerovjesnike. To je ono što je Bog 
oduvijek činio i što ne prestaje činiti. 
Naime, Bog svoga Duha izlijeva u srca 
običnih ljudi, ljudi koji možda imaju svoje 
slabosti, koji nipošto nisu savršeni. 
Prisjetimo se. Ni nakon silaska Duha 
Svetoga Petar nije bitno promijenio svoju 
narav. Petar je ostao Petar, Andrija – 
Andrija, a Ivan – Ivan. Na njih je počinuo 
Božji Duh mudrosti i smjelosti, ali je u 
osnovi njihova ljudska narav ostala, 
njihove posebnosti, pa i slabosti. Pa ipak – 
po njima i u njima je djelovao Duh Božji. 
Što bi se dogodilo da su Petrovi slušatelji 
obraćali pozornost na Petra – čovjeka i 
osvrtali se na njegove slabosti i na njegovu 
ne baš uzornu prošlost i ugled. Međutim, ti 
su ljudi osjetili da i po takvom Petru djeluje 
Duh Božji. 

vlč. Zvonko Pažin (vjeraidjela.com)
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Naša župna zajednica zahvaljuje i moli Gospodina 

 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 

 za novokrštenog Bornu Ivana Divkovića. Roditeljima čestitamo na krštenju 
djeteta, a njemu želimo blagoslovljen rast u obitelji i župnoj zajednici! 

 za pokojne Nevenku Kojc Lopatić, Mariju Miklec i Milku Švaljek, koje smo 
pokopali prošloga tjedna, te one čija je godišnjica smrti ovih dana: Pokoj vječni 
... 

 

ZAZIV DUHA SVETOGA 

Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika;  
i oganj svoje ljubavi u njima užezi! 
 

P. Pošalji Duha svojega i postat će! 
O. I obnovit ćeš lice zemlje! 
 

P. Pomolimo se. Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih,  
daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjesi vazda radujemo.  
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.  

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 9. lipnja  9,00 Za žive i pokojne župljane 

PEDESETNICA – DUHOVI 11,00 + Kata i Mijo Katić 

Dj 2,1-11; Ps 104; Rim 8,8-17; Iv 14,15-16.23b-26 18,30 + ob. Zaninović i Gracin 

PONEDJELJAK, 10. lipnja BDM Majka Crkve 
18,30 + Marko Benak 

Post 3,9-15.20; Jdt 13,18bcde.19; Iv 19,25-27 

UTORAK, 11. lipnja Barnaba 
18,30 Kolektivna 

Dj 11,21b-26; 13,1-3; Ps 98; Mt 10,7-13 

SRIJEDA, 12. lipnja Leon 
18,30 + Barbara i Antun Puškar 

2Kor 3,4-11; Ps 99; Mt 5,17-19 

ČETVRTAK, 13. lipnja Antun Padovanski 
18,30 

Zahvala sv. Antunu 
Padovanskom 2Kor 3,15-4,1.3-6; Ps 85; Mt 5,20-26 

PETAK, 14. lipnja Elizej 
18,30 Kolektivna 

2Kor 4,7-15; Ps 116; Mt 5,27-32 

SUBOTA, 15. lipnja Vid 
18,30 + Kata i Josip Brezović 

2Sol 3,6-12.16; Ps 127; Mt 25,14-30 

NEDJELJA, 16. lipnja  9,00 Za žive i pokojne župljane 

PRESVETO TROJSTVO 11,00 Zahvala 

Izr 8,22-31; Ps 8; Rim 5,1-5; Iv 16,12-15 18,30 + Darko Ćutić i Marko Ivanković 



 

LECTIO DIVINA  

Pročitaj današnja čitanja:  
Dj 2,1-11; Ps 104; Rim 8,8-17; Iv 14,15-16.23b-26 
 

MEDITACIJA 
Kao ožednjeli, približimo se izvoru žive vode. 
Priznajući naš nutarnji umor, zamolimo 
Gospodina da zapali plamen u srcu, koji je 
ugašen za radost zbog prolaznih i ispraznih 
oduševljavanja. On je spreman uliti u nas onu 
vodu koja utažuje dubinsku žeđ, koja pere 
život uprljan pogreškama i grijesima. On u 
nama želi zapaliti iskru koja prosvjetljuje, grije 
i pročišćuje čovjeka. 
Ako ljubimo, ako samo želimo naučiti ljubiti u 
Kristovoj školi, čuvajući njegove riječi, bit će 
nam darovan nov način postojanja: Duh Božji 
će se nastaniti u nama kao u Isusu, čineći nas 
u njemu sinovima (i kćerima) Božjim, 
oslobođenim iz ropstva grijeha i stoga 
slobodnim kao životni put izabrati 
nasljedovanje Krista. 
Učitelj u nutrini, on srce uči sinovsku molitvu, 
pouzdano predanje djeteta koje zna da je 
voljeno i nošeno od svog oca. Božanski 
umjetnik preoblikuje nutarnji lik svakog 
pojedinca kao neponovljivu sliku Sina 
jedinorođenca. Istinski svjedok, on će nam dati 
razumjeti i podsjećati nas na otajstva 
kraljevstva nebeskog. Da, naš život može biti 
preobražen tim nebeskim plamenom koji 
silazi i nastanjuje se u srcu: no sada će to biti 
darovani život, izgubljen za nas i pronađen u 
Bogu i u braći jer Duh nezaustavljivo dolazi k 
njima. Pošalji Duha svojega, Gospodine, i 
obnovit ćeš lice zemlje, zazivamo u bogoslužju. 
Pošalji ga, i obnovit će i naše lice, i učiniti da 
zablista tvojom svjetlošću. 
 

KONTEMPLACIJA 
Duh Sveti, premda je jedan jedini, jedincat i 
obličjem nevidljiv, zbog toga ništa manje 
svakome ne podjeljuje milost prema njegovoj 
želji (usp. 1 Kor 12, 11). Kao što suho drvo 
natopljeno vodom počinje cvjetati, tako i 
grešna duša koja pokorom postane dostojna 
Duha Svetoga daje plodove pravednosti. 

Premda je jedan jedini, u znaku Božjem i u 
imenu Kristovu, Duh Sveti podiže različite 
kreposti. Jednim se služi da priopći mudrost; 
nekom drugom proroštvom prosvjetljuje 
pamet; drugom pak podjeljuje moć izgoniti 
zloduhe, a nekom četvrtom daje sposobnost 
tumačiti Pisma. Jednoga učvršćuje u 
uzdržljivosti (ili čistoći), drugoga poučava 
onome što priliči karitativnoj ljubavi (odnosno 
milostinji); nekoga trećeg postu i vježbanju 
asketskog života; četvrtog pak nadahnjuje da 
prezre tjelesne stvari; posljednjega pak 
poučava da se pripremi za mučeništvo. 
Različit u drugima, on je uvijek isti u sebi 
samome […]. 
On prilazi s osjećajem bratske zaštite: dolazi 
spasiti, poučiti, opomenuti, ojačati, utješiti, 
prosvijetliti pamet; najprije u onome koji ga 
primi, potom, po djelovanju ovoga, u 
drugima. I poput onoga koji, najprije obavijen 
tminom, iznenada ugleda sunce, koje 
osvjetljuje oko njegova tijela, tako i onaj koji 
je postao dostojan primiti Duha Svetoga 
ostaje prosvijetljen u duši i vidi u 
nadnaravnome sve ono što prije nije mogao 
vidjeti (Ćiril Jeruzalemski, Kateheza 16, 1-24, 
passim). 
 

AKCIJA 
Često ponavljaj i danas živi Riječ:  
O preblažena svjetlosti,  
ispuni srca svojih vjernih (iz bogoslužja). 
 

332. obljetnica izbora sv. 
Josipa za zaštitnika Hrvatske 
 

Devetog i desetog lipnja 1687. godine 
Hrvatski je sabor izabrao sv. Josipa za 
nebeskog zaštitnika Hrvatskog Kraljevstva, 
odnosno hrvatskog naroda. U Protokolu 
Hrvatskog Sabora od 9. i 10. VI. 1687. godine 
nalazi se na latinskom jeziku zapisano:  
„Sveti Josip, Krista Spasitelja vjerni hranitelj, 
Djevice Bogorodice djevičanski zaručnik, za 
posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u 
Državnom saboru godine 1687. od redova i 
staleža jednoglasno je odabran.“ 



 

9. 6. 

Na drugu nedjelju u mjesecu molimo za 
naše obitelji. 
 

Danas završava prikupljanje suhe 
hrane i higijenskih potrepština za 
najugroženije župljane. Svoje darove ili 
novčani prilog možete donijeti do 
večernje mise u školu ili odmah nakon te 
mise u Pastoralni centar. Pozivamo 
večeras u Pastoralni centar sve koji žele 
pomoći u pripremi paketa. 
 

Današnjom svetkovinom završava 
vazmeno vrijeme crkvene liturgijske 
godine te se nastavlja vrijeme kroz 
godinu: misna su čitanja od 10. tjedna, a 
u časoslovu je Psaltir II. tjedna. 
 

Sutra započinje ljetni kvatreni tjedan u 
kojem smo pozvani na intenzivniju 
molitvu te djela pokore i ljubavi.  
Tjedan je posvećen molitvi za posvetu 
ljudskoga rada i za urod zemlje. 
 

Mjesečni susret molitelja žive krunice 
održat će se sutra, nakon večernje mise. 
Pozivamo i druge župljane, koji su 
spremni dnevno izmoliti jednu deseticu 
krunice, da se pridruže. 
 

U utorak, 11. lipnja, s početkom u 18,30 
sati, održat će se sjednica Župnoga 
pastoralnog vijeća. 
 

Zajednica mladih poziva na susrete 
mladih srijedom u 20,30 sati. 
 

Euharistijsko klanjanje je četvrtkom od 
17 do 18,30 sati. 
 

Mjesečni susret Hrvatske 
schönstattske obitelji održat će se u 
subotu, 15. lipnja, nakon mise. 
 

Sljedeće nedjelje u 9 sati slavimo misu 
zahvalnicu za kraj školske godine. 
Pozivamo sve učenike, učitelje i 
nastavnike, školske djelatnike i 
roditelje! 
 

Na svetkovinu Tijelova, u četvrtak, 20. 
lipnja, misa s procesijom bit će u 9 sati. 
Procesija počinje pred OŠ Jure 
Kaštelana, a završava pred Pastoralnim 
centrom.  
Pozivamo vas da se odazovete u što 
većem broju, a djecu molimo da dođu 
obučeni u bijelo.  
Molimo sve koji mogu da dan prije 
donesu u Pastoralni centar latice cvijeća 
i košarice. 
Toga dana nema euharistijskog 
klanjanja ni večernje mise. 
 

U petak, 21. lipnja, u kontekstu proslave 
20. obljetnice Župe, idemo na 
hodočašće u Lepoglavu, gdje ćemo 
posjetiti zatvorsku ćeliju u kojoj je bio 
zatočen kardinal Stepinac, te crkvu 
Muke Isusove u Maclju.  
Polazak je u 8 sati. Cijena od 130 kuna 
uključuje ručak.  
 

LJETNI RASPORED 
NEDJELJNIH MISA 

(23. lipnja – 18. kolovoza) 
9,00 i 18,30 sati 


