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SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA - U GODINI „C“
BOG JE OSOBAN –
TROOSOBAN
Bože sveti, tako si blizu i tako
daleko; tako si jednostavan i
toliko neshvatljiv, nedokučiv.
Bože, toliko si nam potreban, a
toliko nedohvatljiv našim
mislima i našim htjenjima.
Daješ se vidjeti, a ostaješ
tajnom. Dopuštaš da ti se
približimo, a ostaješ dalek.
Bože sveti, i velik si i
vječanljudskog
i
neizmjeran, vječan i svemoguć. Bože, i malen si kao dijete ineizmjeran,
sputan ograničenošću
bića u vremenu i stojiš nemoćan pred čovjekom u njegovoj slobodi. I jedan si jedini, i
trojstven u osobama.
Isuse, ti si nam to objavio. Tako si nam ti govorio o Ocu koji je dobar, koji je iznad svih nas,
koji sve može, koji neizrecivo ljubi; o Duhu koji puše gdje hoće i kako hoće, koji će nas
braniti, koji će se u nama suprotstaviti svakoj sili zla i Zloga, koji će nas upućivati u svu istinu.
Ti si nam rekao, Isuse, da je tvoj Otac i naš Otac, da mu smijemo doći kao djeca, da on više
nije daleki Bog nego Bog neizrecive blizine. Ti si nam rekao da je Bog tako ljubio svijet, da je
Sina svoga dao, da je tebe dao, da nam to kaže, da nam dokaže svoju ljubav. Ti si, Isuse,
odraz Božje ljubavi.
Ti si nam, Isuse, omogućio da s Bogom drugujemo od prvog časa života po vjeri, kad si htio
da se preporodimo iz vode i Duha Svetoga na novi život djece Božje. Zato si zapovjedio
apostolima da idu po svem svijetu i da sve ljude učine tvojim učenicima krsteći ih u ime Oca i
Sina i Duha Svetoga.
Sve si to ti htio. Htio si da ono daleko postane nama blizu, da ono što je nama nedohvatljivo
postane stvarnost svih naših dana, postane naša svagdašnjica. Htio si da nam na taj način
vječnost već sada bude istina.

Liturgijska čitanja: Izr 8,22-31-----Rim 5, 1-5-----Iv 16,12-15
Božja nas Riječ danas vodi pred samo
Božje biće. Bog sam u svojoj dobroti
otkriva najdublju intimu svojega života:
On živi u bogatstvu triju Osoba, kao Otac,
Sin i Duh Sveti. Cilj tog otkrivanja nije
želja kompliciranim špekulacijama, već je
to očitovanje iz ljubavi i povjerenja. Bog
živi kao zajedništvo Osoba između kojih
trajno struji darivanje i ljubav, punina
života i egzistencije. Sve se to u obilnom
bogatstvu prelijeva iz Osobe u Osobu u
punoj harmoniji i bez ostatka. Tako je
osnovna zakonitost Božje egzistencije
zajedništvo i darivanje! Takav se onda
Bog očitovao i prema nama, kao Bog koji
želi zajedništvo s nama i koji nas želi
obdariti bogatstvom svojega bića.
Današnji nam blagdan želi reći i da je
Bog sav, cijelim svojim bićem angažiran
za nas. Upravo smo ga po toj založenosti
i upoznali kao Trojstvo. Upoznali smo ga
kao Oca Stvoritelja neba i zemlja, u
jednom trenutku ove naše povijesti
upoznali smo ga kao Sina, koji će reći
Nikodemu: Bog je tako ljubio svijet da je
poslao sina svojega jedinorođenoga,
upoznali smo ga kao Duha Svetoga, koji

je kao ljubav Božja razliven u našim
srcima. I to je naš Bog, Bog do kraja i sav
za nas. To nam želi reći današnji
blagdan. To nam želi reći Božja Riječ koja
nam se danas naviješta.
I svi naši susreti s Bogom su u znaku
Trojstva. Kršteni smo u ime Oca, Sina i
Duha Svetoga. U to nam se ime svaki
puta opraštaju grijesi, a slavljenje
Euharistije zajedništvovanje s Isusom
uskrsnulim oko kojega nas sabire Duh
Sveti, da bismo zajedno ujedinjeni dali
hvalu i slavu Ocu. Tako smo kao krštenici
ne samo obilježeni Trojedinim Bogom,
već je On i osnovno ozračje u kojem se
krećemo. Zato je danas dan radosti i
klicanja! Radujemo se radi ove ljubavi
Božje, radujemo se radi ove blizine Božje,
radujemo se, jer je Bog sav za nas.
Slavimo i veličajmo Boga koji nam se u
svojoj ljubavi i intimi otkriva, i koji nam
navješta da je ta njegova intima ujedno i
naša budućnost: boraviti s Njim u
intimnosti
njegovog
božanskog
zajedništva i to za sve vijeke. To se zove
nebo!

IZ KATOLIČKOG KALENDARA

Ponedjeljak, 27. svibnja: sv. Augustin Kentenberijski, biskup.
Utorak, 28. svibnja: - nastavlja se pobožnost na čast svetog Antuna prije večernje mise.
Ovaj utorak je jedanaesti u nizu od 13 utoraka. Blizina blagdana svetog Antuna potiče nas
da još intenzivnije sudjelujemo u tim našim sastancima i da se dostojno pripravimo za ovaj
blagdan!
Nastavljamo sa svibanjskim
Četvrtak, 30. svibnja: Presveto Tijelo i Krv Kristova –
pobožnostima. Pola sata prije
TIJELOVO. Svete mise su u 9 i 18 sati.
svete mise molimo krunicu i Litanije
Petak, 31. svibnja: POHOD BLAŽENE DJEVICE
Majke Božje uz prigodnu molitvu
MARIJE. Toga dana uz večernju euharistiju
Mariji – Kraljici svibnja.
završavamo svibanjske pobožnosti.

