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RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA
Nedjeljom u 9, 11 i u 18 sati. Radnim danom u 18 sati. Ponedjeljkom nema sv. mise.

6. VAZMENA NEDJELJA
U GODINI „C“
DUH SVETI
DOZIVAT ĆE VAM U
PAMET SVE ŠTO
VAM JA REKOH

SVIBANJSKE POBOŽNOSTI
Nastavljamo sa svibanjskim pobožnostima.
Pola sata prije svete mise molimo krunicu i
Litanije Majke Božje uz prigodnu molitvu. Tada
nastavljamo s euharistijskim slavljem. Neka nas
mjesec svibanj združi u jedno s Marijom, Majkom
Isusovom, da tako u molitvi čekamo DUHOVE.

U današnjoj 6. vazmenoj nedjelji C, Isus
se oprašta od svojih učenika, ohrabruje ih i
obećava da će im poslati Duha kao znak
svoje trajne prisutnosti u svijetu – Duha
Svetoga. Daje im svoju riječ i dopušta im
da njegova riječ u njima dozrije, da bude
potvrđena, a onda će Otac u njegovo ime
poslati Duha Svetoga, Branitelja, onoga
koji će im dozivati u pamet i otkrivati
dubinu svega onoga što im je govorio. Duh
će biti uz Crkvu da je štiti od opasnosti što
dolaze iz nje same, od unutarnjih razdora i
svađa. Duh će je štititi i od opasnosti
izvana. Zato ga u Vjerovanju zovemo
Duhom životvorcem. On oživljava svakog
krštenika i krizmanika, aii i svu crkvenu
zajednicu. Isus govori da će Duh Crkvu
“poučavati o svemu i dozivati u pamet sve
što” je on govorio i činio.
On odlazi ali ostavlja njih, svoje učenike
koje će Duh očinsko-sinovski uvoditi u svu
istinu, po kojoj će oni moći biti dionici i
navjestitelji Božjih spasiteljskih nauma. Po
Duhu Svetomu oni će moći zagrijavati
ljudska srca i privoditi ljude vjeri.

Liturgijska čitanja: Dj 15,1-2.22-29-----Otkr 21,10-14.22-23-----Iv 14,23-29
Evanđelje nas opet uvodi u dvoranu Zadnje
večere. Isus se od svojih učenika oprašta i na
vidljiv način rastaje i svi su žalosni,
uznemireni, straše se, ostaju sami. Ali im
također otkriva način kako će i dalje biti
zajedno s njime: ako budu ljubili njega i čuvali
njegove zapovijedi. Po tome će imati
zajedništvo ne samo s njim već i s Ocem.
Isus i Otac nastanit će se kod njih, trajno
boraviti s njima. A Duh? Njega će poslati
Otac da na djelotvoran način bude s njima,
On će biti to njihovo zajedništvo s Ocem i
Isusom, Duh će im pomagati u njihovom
poslanju, činiti s njima prve korake u mladoj
Crkvi, poučavati ih, pomagati im u
odlučivanju.
Djela apostolska nam to već sasvim
konkretno pokazuju. Prva zajednica stoji pred
velikim problemom: u Crkvu ulaze pogani.
Nastaje pitanje, spor i velike rasprave i
podvojenosti, da li oni najprije moraju
prihvatiti židovstvo, pa tek onda kršćanstvo.
Dolazi do apostolskog sabora u Jeruzalemu
50. godine. Imamo i prvi koncilski dokument s
glasovitim i važnim izričajem:

„Zaključismo Duh Sveti i mi....“
Koja duboka svijest, da je Isus izvršio svoje
obećanje, da je poslao Duha Branitelja da
bude s njima?!Ta je svijest u Crkvi trajno
prisutna, pa će i saborski dokumenti iz 1965.
(II. Vatikanski) biti izrečeni istom sviješću i
formulacijom.
Poruke ove nedjelje: ljubav prema Isusu i
vršenje njegovih riječi temeljno je zajedništvo
s Njim i Ocem. Prava je ljubav prema Isusu
izražena konkretnošću života, prakse koja se
temelji na njegovim vrednovanjima, željama,
poruci. Ljubimo, koliko smo kadri učiniti i
živjeti. Druga je poruka s obzirom na Crkvu.
Možda je često vrednujemo samo po njenom
ljudskom elementu, zaboravljajući da je Isus
izvršio svoje obećanje i da joj je poslao Duha
koji u njoj jednako djeluje kako nekada, tako i
danas. Snagom toga Duha ona i danas izlazi
pred svijet s autentičnošću svoje poruke i
odvažnošću svjedočenja o Isusu. Ona je i
danas kadra progovoriti kao i nekada u prvo
vrijeme: „Odlučismo Duh Sveti i mi!“ Da li
vjerujemo u takvu Crkvu, Crkvu koja govori i
nastupa snagom Duha!? To je Isusova Crkva.

IZ KATOLIČKOG KALENDARA
Ponedjeljak, 06. svibnja:
sv. Dominik Savio.
Utorak, 07. svibnja:
Prije svete mise obavljamo pobožnost na čast svetom
Antunu. Ovo je već osmi u nizu od 13 utoraka.
Srijeda, 08. svibnja:
Marija Posrednica.
Četvrtak, 09. svibnja:
UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – SPASOVO
Svete mise su u 9 i 18 sati.
Nakon večernje mise je euharistijsko klanjanje.
Petak, 10. svibnja:
Gospa Trsatska, Zaštitnica Provincije.
Subota, 11. svibnja:
sv. Mamerto

