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

7. VAZMENA NEDJELJA - U GODINI „C“ 

ISUSOVA  

VELIKOSVEĆENIČKA 

MOLITVA 

 

Isus moli za sve koji će na propovijed 

apostola u njega povjerovati. Iako je 

jedinstvo Crkve ranjivo, ono je moguće 

jer teče iz ljubavi kojom Otac prihvaća 

Sina i Sin Oca a to jedinstvo ljubavi Isus 

prenosi i na Crkvu. Jedinstvo Crkve u 

razdijeljenom i posvađanom svijetu 

znak je da Otac ljubi sve vjernike kao što 

je ljubio Sina u njegovu povijesnom 

poslanju. Za Isusa je bitna svijest da ga 

Otac ljubi i kad uspjehe žanje i kad ide u 

nasilnu smrt. Ostajući povezan s Ocem, 

on moli da njegovi vjernici ostanu 

povezani jedni s drugima i tako 

pokazuju svijetu da Bog ljubi na 

poseban način one koji se odazivaju u 

Crkvu.  Duh Sveti  će činiti da Crkva 

prijanja uz Isusa i “čuva” njegove riječi u 

promjenjivim povijesnim prilikama. 

Time će Crkva biti zajednica onih koje 

Bog ljubi, jer je Isus na njih prenio ljubav 

Očevu prema sebi. 

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. Svake večeri 

uz svetu misu molit ćemo i molitve 

Duhu Svetomu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgijska čitanja: Dj 7, 55-60----Otkr 22, 12-14.16-17.20----Iv 17,20-26 

POBOŽNOSTI  

U NAŠOJ CRKVI 

  
Utorkom  -  uobičajena pobožnost na čast 
svetog Antuna prije večernje mise. 
Ovaj utorak je deveti u nizu od 13 utoraka. 
Pozvani smo da u zajedništvu molitve i 
vjere slušamo Riječ Božju, da se 
nahranimo sakramentima Crkve i da na taj 
način osjetimo da je Bog neizmjerno blizak 
u našem životu. 
Sveti Antun je to čvrsto vjerovao i jasno 
osjećao, i u tome on je naš veliki primjer i 
zagovornik. 
 
Četvrtkom  -  nakon večernje svete mise 
je euharistijsko klanjanje.  

Današnji tekst Ivanova Evanđelja donosi nam 
Isusovu velikosvećeničku molitvu, koju Isus 
izgovara i upućuje Ocu neposredno nakon 
zadnje večere i neposredno prije svoje 
agonije. On moli i preporučuje Ocu sve svoje 
učenike, i ove koji ga sada okružuju i one koji 
će po vjeri u njegovu riječ to postati kasnije. 
Danas se u toj Isusovoj molitvi prepoznajemo 
mi. Isus moli za ljubav i jedinstvo svojih 
učenika. Po tome će oni biti odraz onoga 
zajedništva i ljubavi koje vlada između Oca i 
Sina. Na taj način oni će i svijetu navijestiti 
ljubav i zajedništvo. Danas nas pogađa ova 
Isusova molitva u smislu ispitivanja savjesti, 
jer među nama ima tako malo ljubavi i tako 
malo zajedništva. Rastrgani smo 
ljubomorama, svađama, zarobljeni 
sebičnošću i sebeljubljem. 
Djela apostolska stavljaju pred nas đakona 
Stjepana u trenutku kad daje svjedočanstvo 
za Isusa. To je svjedočanstvo života i krvi ali i 
svjedočanstvo ljubavi i opraštanja 
neprijateljima. Njegove riječi jako podsjećaju 
na Isusove riječi na križu: 

Oče oprosti im jer ne znaju što čine. Stjepan 
umirući pod kamenjem svojih neprijatelja 
moli: Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh. 
Stjepan stoga danas stoji pred nama kao 
konkretno ostvarenje Isusove zapovijedi 
ljubavi i poziva nas da ga slijedimo. Da i sami 
budemo ljudi ljubavi i opraštanja. Možda to 
već danas ili još danas moramo učiniti! 
 
Ovaj smo tjedan proslavili Isusovo uzašašće. 
Danas nam Ivan u Otkrivenju poručuje da će 
On  ponovno doći, jer on je i Omega, 
Posljednji, Svršetak ove naše povijesti, a 
Crkva je ona koja ga neprestano zove  i čeka 
zajedno s Duhom koji je s njome na putu 
prema svršetku. Taj Isus je naša budućnost, 
naš život. On nas već sada poziva da dođemo 
k Njemu, da upravo kod Njega utažimo svoju 
žeđ za životom, jer je samo On kadar to 
učiniti. On vodu života daje zabadava, treba 
samo doći i zahvatiti! I ti si pozvan, dođi i 
zahvati tu vodu života! Isus je i tvoja 
budućnost! Dođi, On ti to sve nudi zabadava. 

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. 


