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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; i 
štitio ih, 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.«       Iv 17, 11b-19 
 

7. VAZMENA NEDJELJA (B) 

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  
dobročinstava njegovih! 

 



 
 

ospodine Isuse! Nalazimo se u 
svijetu. Ti si nas u njega stavio. 
I izričito želiš da u njemu 

ostanemo. Kako je to katkada teško! 
Svijet u kojem danas živimo svijet je 
ratnih strahota, svijet u kojem se sve 
manje poštuje život, svijet prevara i 
profiterstva, svijet naglo obogaćenih i 
onih koji žive na rubu životnih 
mogućnosti. Osjećamo sve manje 
volje da u 
takvom svijetu 
prebivamo. 
Najradije 
bismo, 
Gospodine, 
pobjegli iz 
njega u neki 
drugi svijet, na 
neko drugo 
mjesto, gdje bismo bili zaštićeni od 
svih zala. Htjeli bismo se negdje 
sakriti da nas svijet ne nađe, da nas 
ne može raniti, povrijediti. Vrlo često 
to i činimo. Skrivamo se u svoja 
skrovišta, nastojimo se izdvojiti, ne 
javljamo se na zvonce na vratima, ili 
na telefon, ne otvaramo televiziju i ne 
čitamo novine; sve zato da se 
zaštitimo od ovoga svijeta. A opet, ni 
tada nam nije bolje. Isto nam je kao i 
onima koji sve to rade, jer ne možemo 
obuzdati svoje misli, svoje osjećaje 
koji djeluju i reagiraju na ono što se 
događa u svijetu. 

 
 
Isuse, kako si se ti zaštitio od svijeta? 
Bio si u svijetu i to na izuzetno 
djelatan način. Pratio si dnevne 
događaje, znao si sve o zbivanjima u 
pojedinim gradovima i dobro si 
poznavao političke prilike. Susretao 
si se i s Rimljanima i njihovim 
vojnicima. Bio si priveden Pilatu, 
rimskom upravitelju i sucu. Ljudi su te 
uvijek znali naći i izvući iz tvoje 

osame. 
Bio si 
snažno 
prisutan u 
ovome 
svijetu. 
Međutim, 
ostao si 
neokrnjen, 
autentičan 

i vjeran samome sebi i svojem 
poslanju. Svijet te nije mogao 
smatrati svojim. Kako si to uspio? 
Sveti Ivan nazvao te je jaganjcem koji 
oduzima grijehe svijeta. Došao si 
oduprijeti se svemu što u ovom 
svijetu nije Božje, svemu što se tako 
uporno protivi Bogu. Došao si živjeti 
na sebi dosljedan način u potpunoj 
poslušnosti Ocu i nisi dopustio da 
mentalitet ovoga svijeta u bilo kojem 
času ugrozi tvoju vjernost poslanju. 
Imao si pred očima Oca, njegovu 
ljubav prema tebi i prema nama. Svo 
tvoje biće bilo je u potpunosti 

G
ISUS ZA NAS MOLI 



upravljeno prema Ocu. Za njega si 
živio, njemu pripadao, od njega 
primao poslanje. Sve što je bilo u 
skladu s njegovom voljom imalo je 
smisla, a sve što je bilo u suprotnosti 
s njegovom voljom za tebe nije 
postojalo! Isuse, smisla ima samo 
ono što je odredio Otac. On i nas želi 
u svijetu zato da bismo tom svijetu 
prenijeli tvoga Duha. Ne želi da nas 
zarobi mentalitet zla u svijetu. 
U svijetu smo, ali nismo od ovoga 
svijeta! Želimo s tobom, Isuse, biti u 
službi novoga svijeta, nove zemlje i 
novog neba. Dao si nam novo srce, 
nov si Duh udahnuo u nas! Novi smo 
kvasac za novi kruh i hranu cijeloga 
svijeta. Daj nam snage da ne 
iznevjerimo tvoja očekivanja, nego da 
u svemu budemo djelatni, ojačani 
tobom koji si hrana ljudima i svijetu 
oko nas.                           fra Zvjezdan 
 
 

Sveti Cristóbal 
Magallanes Jara, 
(30. srpnja 1869. 
- 25. svibnja 
1927.) također 
poznat kao 
Kristofor. Rođen 
je u mjestu 
Totatiche u 
pokrajini Jalisco 

30. srpnja 1869. Odgojen je u seoskoj 
obitelji Rafaela Magallanesa i Clare 
Jara, koji su pretežno živjeli kao 
zemljoradnici, nadničari i težaci. Kao 

dječak i mladić za život je zarađivao 
čuvajući stoku. S 19 godina stupio je u 
sjemenište San José u Guadalajari. Za 
svećenika je zaređen u dobi od 30 
godina u crkvi Santa Teresa u 
Guadalajari gdje je kasnije djelovao kao 
kapelan Škole za umjetnost i djela Duha 
Svetoga. 
Kao župnik u svom rodnom gradu 
Totaticheu pomogao je u osnivanju 
škole, razvoju trgovine prerade drveta i 
planiranja hidroloških radova, uključujući 
izgradnju brane koja bi poboljšala 
kvalitet života mjesnog stanovništva. 
Za svog pastoralnog rada posebno se 
istaknuo u evangelizaciji autohtonih 
Huichol ljudi zbog kojih je kasnije i 
osnovao katoličku misiju u njihovu gradu 
Azqueltánu. 
Za vrijeme svog svećeničkog djelovanja 
Magallanes je propovijedao protiv 
oružane pobune, ali je bio lažno optužen 
za njezino promicanje. Uhićen je 21. 
svibnja 1927., idući ka lokalnoj farmi 
gdje je trebao slaviti sv. Misu. Optužen 
je za poticanje pobune protiv 
antikatoličke vlade te je pogubljen. 
Svojim krvnicima je darovao svoje 
vrijednosti, podijelio im oprost, a 
posljednje riječi su mu bile: „Umirem 
nevin i molim se Bogu da će moja krv 
posluži ujedinjenu sve meksičke braće“. 
Svetim ga je 21. svibnja 2000. proglasio 
sv. Ivan Pavao II. Zajedno sa još 24 
mučenika meksičke revolucije. 
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Evanđelje nas stavlja u dvoranu Zadnje večere. 
Nakon oproštajnog govora i posljednjih uputa 
učenicima, Isus se obraća Ocu. On moli za 
svoje učenike da ih Otac sačuva, da budu 
jedno, da ih posveti u istini, da ih čuva u 
njihovu poslanju. Spominje Judu, koji je „sin 
propasti“. Prvo čitanje govori za njega da je 
otišao „na svoje  mjesto“. Zajednica mjesto 
njega izabire Matiju. Isusova je molitva 
tjeskobna. Boji se za svoje učenike. Oni 
moraju ostati u svijetu, premda nisu od 
svijeta. Svjestan je da će imati sudbinu kao i 
On, da će ih svijet zamrziti, proganjati, ubijati. 
Svjestan je da će i među njima nastati razdori. 
Zato moli za njihovo jedinstvo, da budu jedno. 
Njihovo će poslanje biti teško. Trajno će 
morati biti s ljudima i među ljudima, trajno će 
morati svjedočiti za njega. Isus je u situaciji 
odlaska. On ovom molitvom želi prikazati 
svega sebe Ocu. U to prikazanje na poseban 
način uključuje svoje učenike! Neka Otac 
trajnom svojom brigom bdije nad njima. U ovoj 
Isusovoj molitvi prepoznajemo i sebi. Isus u 
njoj moli za sve svoje učenike. Njegova 
molitva, bojazni i želje i nas se tiču. Da se ne 
razdvojimo među sobom, da trajno budemo u 
istini, da odvažno svjedočimo, da nitko od nas 
ne bude Juda, izdajica! Tu svoju molitvu Isus 
trajno nastavlja pred Ocem za nas! 
I ti si Isusov učenik! I za tebe je molio i trajno 
moli! I ti si osjetio u Isusu ljubav Božju! Neka 
to bude trajni poticaj tvojemu životu i radu, 
svojem ponašanju i vrednovanju! Najveće 
svjedočanstvo koje možemo dati za Isusa jest 
konkretna, živa i ostvarena ljubav! 
 

 
 
 
 
 
 
 

ČETVRTKOM nakon večernje svete mise je euharistijsko klanjanje. 

POBOŽNOSTI  
U NAŠOJ CRKVI 

  
Kroz cijeli mjesec svibanj, 
koji je tradicionalno 
posvećen Blaženoj Djevici 
Mariji, svakog dana prije 
večernje svete mise 
obavljamo SVIBANJSKE 
POBOŽNOSTI. 
  
UTORAK je dan svetog 
Antuna. Nastavljamo 
pobožnost 13 utoraka do 
 Svečevog blagdana. Ovaj 
je utorak deseti u tom nizu. 
  
Pred nama je DUHOVSKI 
TJEDAN tj. tjedan prije 
blagdana Duhova. Provest 
ćemo taj tjedan u molitvi da 
Bog u našim srcima 
ponovno osvježi i utvrdi Dar 
Duha Svetoga. Svakog 
dana uz večernju 
euharistiju molit ćemo i 
molitve Duhu Svetomu. 
 


