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Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru 
kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, 
padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše. 
Isus im pristupi i prozbori: 
»Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! 
Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve 
narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha 
Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam 
zapovjedio! 
I evo, ja sam s vama u sve dane – do 
svršetka svijeta.«      Mt 28, 16-20 
 

PRESVETO TROJSTVO (B) 

Blago narodu koji Gospodin 
odabra sebi za baštinu. 

 
Pràva je riječ Gospodnja 

i vjernost su sva djela njegova. 
On ljubi pravdu i pravo: 

puna je zemlja dobrote Gospodnje. 
 

Gospodnjom su riječju  
nebesa sazdana 

i dahom usta njegovih  
sva vojska njihova. 

On reče – i sve postade, 
naredi – i sve se stvori. 

 
Evo, oko je Gospodnje nad onima 

koji ga se boje, 
nad onima koji se uzdaju  

u milost njegovu: 
da im od smrti život spasi, 
da ih hrani u danima gladi. 

 
Naša se duša Gospodinu nada, 

on je pomoć i zaštita naša. 
Neka dobrota tvoja, Gospodine, 

bude nad nama, 
kao što se u tebe uzdamo! 

 
 



 
ospodine, stvorio si čovjeka na 
svoju sliku. Htio si da na sebi i u 
sebi nosi biljeg tvoga sjaja, da 
raznosi tvoju ljubav, da otkriva 

divna tvoja djela. Htio si da na sliku 
tvoga božanskog bogatstva i čovjek bude 
osoba, jedinstvena 
osoba, duhovno biće 
koje je sposobno u 
slobodi razmišljati, 
ljubiti, darivati se, 
osjećati. 
Želio si da čovjek bude 
osoba, jer si ti, 
Gospodine Bože, 
jedinstven i bogat u trim 
božanskim osobama. 
Bojim se, Gospodine, 
da ćemo se kao ljudi, uz 
tvoju pomoć, ponovno 
morati stvarati. Jer 
čovjek kao da je prestao 
biti osoba, kao da više 
nije stvoren na tvoju 
sliku.  
Nažalost, ljudi se međusobno gledaju i 
susreću tek kao bića, a manje kao 
osobe. više kao predmeti, a manje kao 
osjetljiva bića. Na šalterima ureda i 
banaka očekujemo poslugu, a ne 
jedinstvene osobe, a službenici s druge 
strane često čekaju tek stranke koje 
automatski poslužuju. Na tržnici tražimo 
krumpire i zdrave jabuke, ali ne 
primjećujemo prodavačicu niti  
prodavačica vidi ljude. Interesi 
zasjenjuju svaki ljudski osjećaj. Zato ima 
među ljudima sve manje radosti i 
srdačnosti, sve manje iskrenih pozdrava, 

sve manje vremena. Gotovo da se sve 
mjeri novcem i sve promatra s 
računicom. 
Kao da čovjek više nije osoba. Postaje 
robot, automat, izvršitelj određenih 
zadataka, borac za plaću, radnik i 
stručnjak, a sve manje naprosto čovjek. 

Prvi poziv što si 
ga ti, Gospodine, 
utkao u čovjeka, 
to jest da bude 
tebi sličan, da 
bude osoba, kao 
da je potpuno 
zasjenjen. 
Čovječanstvo 
broji sve više 
ljudi, a izgleda 
da ima sve manje 
osoba. Zaraženi 
smo virusom 
raščovječenja. 
Bože moj, spasi 
nas! 
I tebe smo, 

Gospodine, udaljili od sebe.  
I o tebi mislimo da si daleki Bog, da si 
Svemogući, Sveznajući, da nas vidiš i 
sudiš, da nam spremaš nagradu ili 
kaznu. Ni ne pomišljamo na tvoju blizinu. 
Hladni smo i ravnodušni na objavu o 
tvojoj ljubavi.  
Ljudi često kažu da si nešto, a ne Netko, 
da postojiš, a ne da ljubiš. 
Oprosti nam, Gospodine! Gotovo da smo 
zaboravili da si osoba, da si osobni Bog, 
da znaš što je ljubav i nježnost. 
Zaboravili smo ti se obraćati kao osobi. 
Ti nam, međutim, dopuštaš da uđemo u 
tajnu tvoga bića i otkrivaš nam se bogat 

G
PRESVETO TROJSTVO: JEDINSTVENI DAR TROOSOBNOG BOGA 



milosrđem, bogat ljubavlju. Otkrivaš da 
si osoba, da si troosoban, da si Otac, Sin 
i Duh Sveti. Otkrivaš nam tajnu svoga 
bića da bismo mogli razgovarati s 
tobom, biti s tobom, osjećati tvoju 
blagoslovljenu blizinu. 
Troosobni Bože, Oče milosrđa i ljubavi, 
smiri mi dušu u očinskom zagrljaju svoje 
dobrote. Daj da ti moje srce može tepati 
poput djeteta.  
Troosobni Bože, Sine Božji, Isuse, daj da 
u tebi i po tebi osjetim svu ljubav koja iz 
božanskog Srca izvire za mene.  
Troosobni Bože, Duše Sveti, ražari me 
ljubavlju, prosvijetli me iznutra da bih 
bio sposoban doživjeti svu snagu 
božanske ljubavi i spasenja.  
Ti si, Bože, troosoban, snažno prisutan, 
ljubavlju okrenut prema meni, prema 
svima nama! 

fra Zvjezdan 
 

 
 

Tijelovo, punim 
nazivom 
Svetkovina 
Presvetog Tijela i 
Krvi Kristove je 
katolički 
blagdan. Slavi 
se u četvrtak 
poslije 
svetkovine 
Presvetog 
Trojstva. Za 
Katoličku Crkvu, 
svetkovina je u 
spomen na 

ustanovljenje Euharistije na Veliki 
četvrtak. 
Pojavljuje se u 13. stoljeću, a na cijelo 
zapadno kršćanstvo proširuje se u 14. 
stoljeću. Augustinska redovnica Sveta 
Julijana iz samostana kod Liegea u 
Belgiji, imala je viđenje punog mjeseca, 
na kojem je opazila mrlju. Puni mjesec je 
protumačila kao Crkvu, a mrlju kao 
nedostatak blagdana, kojim bi se častio 
Presveti oltarski sakramenat. Na njezinu 
molbu, mjesni je biskup za svoju 
biskupiju uspostavio blagdan, koji se na 
početku zvao blagdan Euharistije. Sveta 
Julijana i njeni suvremenici promicali su 
ideju toga blagdana i željeli su ga 
proširiti na cijelu Crkvu. Papa Urban IV. 
objavljuje bulu 1264., kojom blagdan 
Euharistije, želi proširiti na cijelu Crkvu. 
No, brza smrt ga je spriječila u tome. Tek 
u 14. stoljeću, papa Ivan XXII. širi 
blagdan na cijelu Rimokatoličku Crkvu. 
Svetkovina Tijelova je povezana sa 
procesijama. Prva Tijelovska procesija  
održana je u Kölnu sedamdesetih 
godina 13. stoljeća. Taj običaj se u 14. 
st. raširio po mnogim katoličkim 
zemljama. U procesiji svećenik u 
monstranci (pokaznici) nosi posvećenu 
hostiju, dok puk pjeva, moli i nosi 
cvijeće. 
Svojim sudjelovanjem u procesiji 
krenimo za Kristom, posvjedočimo svoju 
vjeru, sačuvajmo našu lijepu kršćansku 
tradiciju i običaje. 
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Čovjek je pred Bogom uvijek – pred Misterijem, jer 
Bog je neizmjerljiva veličina, a čovjek uvijek 
ograničen, mali. Stoga je svako objavljivanje 
Božje čovjeku za čovjeka dar i znak povjerenja s 
Božje strane. Tako je to i kod nas ljudi. Kad jedni 
drugima otkrivamo svoju intimu, onda je to uvijek 
znak povjerenja i očitovanje zajedništva! 
Danas nam Bog otkriva svoju intimu, svoj 
najnutarnjiji život. On živi u Bogatstvu triju Osoba, 
kao OTAC, SIN I DUH SVETI. Božansko biće 
trajno se prelijeva u uopćavanja i ljubavi triju 
Osoba od kojih je svaka pravi Bog. Čovjek svojim 
slabim spoznajama nikada ne bi došao do te 
duboke spoznaje Božjega bića, iako ono i nadalje 
za nas ostaje velika Tajna, jer je Božje biće poput 
oceana u kojem se naše biće i naša spoznaja gubi 
kao sitna kap.  
No, današnji dan ne očituje nam samo Božje 
povjerenje. Današnji je blagdan i blagdan koji nam 
očituje potpunu Božju angažiranost za nas. Želi 
nam reći da se Bog sav, u čitavom svojem biću za 
nas založio. Svaki od nas nosi tragove te Božje 
založenosti, jer kao stvorenja prepoznajemo Oca 
stvoritelja, kao otkupljeni ljudi prepoznajemo Sina 
otkupitelja, kao posvećeni Duha posvetitelja. I 
kršteni smo u ime Trojstva: Oca, Sina i Duha 
Svetoga. U to ime svaki puta primamo i oproštenje 
grijeha! Bog sav založen za čovjeka – to je 
temeljna poruka današnjeg blagdana, kako nam 
ga očituje i Riječ Božja danas! 
Nekada je postojao lijep običaj (kršćanski), da je 
čovjek prije svakog većeg čina u danu stavljao na 
sebe znak križa (kad je ustajao, , prije blagovanja, 
posla, kad je lijegao….). Time je očitovao Božju 
veličinu i prepoznavao Božju angažiranost za 
sebe! Bilo bi lijepo kad bismo barem nešto od toga 
obnovili u duhu današnjeg blagdana. Bio bi to 
onda i poticaj da dublje s Bogom živimo svoj 
svakidašnji život! Bio bi to čin prepoznavanja, 
identifikacije našeg vlastitog bića! 
 

 

POBOŽNOSTI  
U NAŠOJ CRKVI 

  
Sve smo bliže blagdanu 
svetog Antuna 
Padovanskog.  
U pobožnosti 13 utoraka 
do svečeva blagdana ovaj 
je utorak dvanaesti u tom 
nizu. Ne zaboravimo: 
Svece najbolje častimo ako 
ih nasljedujemo.     
  
Četvrtkom nakon večernje 
svete mise je euharistijsko 
klanjanje. 
  

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA 

  
Ponedjeljak, 1. lipnja:   

sv. Justin, mučenik. 
Utorak, 2. lipnja:   

sv. Marcelin i Petar, 
mučenici. 

Srijeda, 3. lipnja:  
sv. Karlo Lwanga  

i drugovi, mučenici 
Četvrtak, 4. lipnja: 

PRESVETO TIJELO I KRV 
KRISTOVA - TIJELOVO 

Svete mise su u 9 i 18 sati. 
Nakon večernje mise 

euharistijsko klanjanje. 
Petak, 5. lipnja:  
sv. Bonifacije,  

biskup i mučenik. 
Subota, 6. lipnja:  
sv. Norbrt, biskup. 

 


