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»Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca 
izlazi - on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa 
mnom. Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada 
dođe on - Duh Istine -upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od 
sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će 
mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima 
Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će 
vama."    Iv 20, 19-23 
 

DUHOVI (B) 

Pošalji Duha svojega, Gospodine,  
i obnovi lice zemlje! 

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina! 
Gospodine, Bože moj silno si velik! 

Kako su brojna tvoja djela, 
Gospodine, 

puna je zemlja stvorenja tvojih. 
 

Ako dah im oduzmeš, ugibaju, 
i opet se u prah vraćaju. 

Pošalješ li dah svoj, opet nastaju, 
i tako obnavljaš lice zemlje. 

 
Neka dovijeka traje slava Gospodnja: 

nek se raduje Gospodin u djelima 
svojim! 

Bilo mu milo pjevanje moje! 
Ja ću se radovati u Gospodinu. 



 

 
uše Sveti, sišao si nad 
apostole i preporodio ih! 
Oni su postali potpuno novi, 

radosni, hrabri, oduševljeni i 
sposobni oduševljavati druge, jer 
si ih ti, Duše Sveti, pohodio! 
Sve se promijenilo, svijet je postao 
ljepši, ljudi su postali bolji, a 
apostoli su shvatili da nisu 
ostavljeni i da nisu osamljeni! 
Darom tvoga pohoda, Duše Sveti, 
osjetili su da im je Bog Otac, da im 
je Isus prisutniji nego ikada prije! 
Dođi, Duše Sveti! Dođi i danas na 
našu zemlju; dođi u naša srca, 
dođi u naše obitelji! 
Dođi i uvjeri i nas da nas Bog nije 
ostavio, da je Isus s nama u sve 
dane do svršetka svijeta! Dođi i 
ohrabri sve naše obitelji i 
zajednice da se ne moraju bojati  

 
 
za sutra, da ne moraju osjećati 
strah pred svakim novim životom! 
Neka obitelji budu bogate djecom, 
ispunjene mirom! 
Dođi i ražari ljubav u tolikima koji 
su ti odškrinuli vrata primanjem 
sakramenata krsta i potvrde. 
Shvati to, Duše Sveti, kao jasan 
znak da imaš pravo na svakoga od 
nas kao na svoje svjedoke, na 
nositelje mira i radosti! 
Duše Sveti, oživi naša srca da 
budu sposobna praštati, da se 
usude ljubiti i da se ne bojimo svoj 
život staviti u Božje ruke! 
Dođi, Duše Sveti! 
                          fra Zvjezdan 
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DUH SVETI, TRAJNI DAR BOŽJE LJUBAVI 



 
 

Dođi, Duše Presveti, 
Sa neba nas posjeti 

Zrakom svoje milosti. 

Dođi, Oče ubogih, 
Djelitelju dara svih, 
Dođi, srca svjetlosti. 

Tješitelju tako blag, 
Ti nebeski goste drag, 
Pun miline hlade tih. 

Umornima odmore, 
U vrućini lahore, 

Razgovore žalosnih. 

Sjaju svjetla blaženog, 
Sjaj u srcu puka svog, 
Napuni nam dušu svu. 

Bez božanstva tvojega, 
Čovjek je bez ičega, 

Tone sav u crnom zlu. 

Nečiste nas umivaj, 
Suha srca zalivaj, 

Vidaj rane ranjenim. 

Mekšaj ćudi kamene, 
Zagrij grudi ledene, 

Ne daj nama putem zlim. 

Svim što vjeru imaju, 
Što se u te ufaju, 

Sedam svojih dara daj. 

Daj nam krjepost zaslužnu 
I smrt lijepu, blaženu, 
Daj vjekovit svima raj! 

Amen. Aleluja! 

 
 

Crkva slavi spomendan 
Marije Majke Crkve. 
Ovaj naslov poznat je 
vjernicima već od prvih 
vremena. Temelji se na 
Božanskom 
materinstvu, na 
Marijinoj aktivnoj 
prisutnosti s Kristom u 

djelu spasenja ljudskoga roda, što je 
temeljni odnos Marije s Crkvom. 
Stoga je papa Pavao VI. kao krunu 
Drugog vatikanskog sabora, 21. 
studenog 1964., proglasio Mariju 
»Majkom Crkve«, majkom svega Božjeg 
naroda, vjernika i pastira, koji je nazivaju 
majkom ljubaznom, i želi da tim imenom 
presveta Djevica bude još više čašćena i 
zazivana od svega kršćanskog naroda. 
Budući da je Ona Majka Isusa Krista, 
koji je od prvog trenutka svojeg 
utjelovljenja u njezinu djevičanskom krilu 
Glava i svojega mističnog Tijela, što je 
Crkva, Marija je i Majka Crkve. 
»Marija, kao Majka Krista, Majka je 
vjernika i pastira, Majka Crkve«, rekao je 
papa Pavao VI. 
Marija je Majka Crkve, ne kao neko 
daleko i nedostupno biće, već kao blaga 
i osjećajna majka, koja se brine za Crkvu 
Božju i za sve čovječanstvo koje hodi 
prema vječnoj domovini, u zagrljaj 
Trojedinog Boga. 
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BDM MAJKA CRKVE DUHOVSKA POSLJEDNICA 



Dar Duha – temeljno je obećanje mesijanskog vremena. 
Dok je u Starom Zavjetu Duh bio privilegij pojedinaca, u 
Novom vremenu Duh je dar Očev svakomu. Tako je to 
već naviješteno kod proroka Joela. Sjetio se toga Petar 
u času kad je na dan Pedesetnice na apostole sišao Duh 
Sveti, kojeg im je Isus obećao kao Branitelja, Svjedoka, 
Tješitelja, onoga koji će ostati s njima zauvijek. Duh 
silazi – nastupa novo vrijeme svijeta, mesijansko 
vrijeme. Taj Duh božanska je osoba, On izlazi od Oca i 
Sina, a za učenike i Isusovu zajednicu to je dar njegova 
uskrsnuća. Snagom toga Duha oni će opraštati grijehe, 
krstiti, svjedočiti, slaviti Euharistiju. Po tom će se Duhu 
u zajednici događati svako posvećenje.  
Zajednica prima dar Duha da bude s njom i da je 
trajno obogaćuje svojom prisutnošću i darovima. Upravo 
po Njemu zajednica sve više raste u Kristu. On je onaj 
koji svakom pojedinom daje karizmu-dar na izgradnju 
sviju, kako bi cijela zajednica poput jednog tijela trajno 
napredovala. Duh je onaj koji od zajednice čini Crkvu! 
Zato je danas rođendan Crkve! Jer samo On – Duh 
kadar je u zajednici ostvariti prisutnost Uskrsnuloga 
Gospodina i tako povezati ljude međusobno da čine 
jedno Tijelo -  c r k v u ! 
Dar Duha i naše je temeljno  kršćansko iskustvo. Koliko 
li smo samo puta iskusili oproštenje grijeha? Iskustvo 
Crkve? Posvećenja u Euharistiji? Prosvjetljenja u 
razumijevanju Božje riječi? Poticaja? Obdarenost braće u 
zajednici? Vlastito krštenje, Potvrda? Molimo danas i za 
posljednje iskustvo Duha: dar uskrsnuća koje će Otac po 
Duhu učiniti na svršetku vremena!              
Molimo danas Duha neka siđe i na nas, neka nas 
obnovi, neka nas očisti:  
Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane 
ranjenim! Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, ne 
daj nama putem zlim! 
 

 
 
 
 
 

POBOŽNOSTI  
U NAŠOJ CRKVI 

  
Do kraja mjeseca svibnja 
koji je tradicionalno 
posvećen Blaženoj Djevici 
Mariji obavljamo prije 
večernje mise svibanjske 
pobožnosti. 
  
Utorak je dan svetog 
Antuna. Nastavljamo 
pobožnost 13 utoraka do 
Svečeva blagdana. Ovaj je 
utorak jedanaesti u tom 
nizu. 
  
Četvrtkom nakon večernje 
svete mise je euharistijsko 
klanjanje. 
  

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA 

  
Ponedjeljak, 25. svibnja:  

Blažena Djvica Marija 
Majka Crkve. 

Utorak, 26. svibnja:   
sv. Filip Neri, prezbiter. 
Srijeda, 27. svibnja:  

 sv Augustin Kentenberijski, 
biskup. 

  


