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6. USKRSNA NEDJELJA - U GODINI „A“

JA ĆU MOLITI OCA I ON ĆE VAM DATI
DRUGOGA BRANITELJA.
»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti
Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama
zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga
ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u
vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još
malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja
živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u
Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i
čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac
moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.« Iv 14, 15-21

DUH BRANTIELJ
vala ti, Isuse, za utjehu ove
riječi. Hvala ti na obećanjima
koja
si
dao
svojim
učenicima, koja sada i nama
daješ: Neću vas ostaviti
siročad; nećete biti bez moje utjehe.
Neću vas pustiti bez pomoći. Dajem
vam od svoga Duha. Bit će to
Branitelj vašeg života, Branitelj u
ovim vašim danima. Branitelj vaših
noći. Nemate se čega bojati. Time što
me više nećete
vidjeti
tjelesnim
očima, nećete biti
prikraćeni u snazi
moje prisutnosti, jer
ja sam s vama. U tu
istinu uputit će vas
Duh Sveti.
Hvala ti, Isuse, za
toliki dar. To je
izuzetan dar tvoje
brige za nas. Hvala ti, Gospodine, što
si po Duhu Svetom ostvario svoje
obećanje trajnog boravka među
nama. Dok si sa svojim učenicima
vidljivo boravio, prihvatio si i fizičku
ograničenost naše ljudske naravi. Bio
si prisutan samo ondje gdje su te
ljudi mogli vidjeti. Bio si uz pojedince
samo dok si vidljivo s njima boravio.
U nekim trenucima ljudskog života
nisi mogao biti, nisi mogao stići.
Sjećam se, Isuse, osobito Marte i
Marije koje su to bolno osjetile. U
trenutku kada su te silno trebale nije
te bilo u njihovoj blizini. Čak su ti i
poručile da je bolestan onaj koga
ljubiš. Mislile su da je to dovoljno da
te pokrene i da se nađeš u času
Lazarove bolesti
kraj
njegova

H

uzglavlja. Sve bi bilo dobro. No, tebe u
tom času nije bilo. Došao si kad je po
njihovu mišljenju sve bilo gotovo.
Međutim, već tada si se bio otkrio: ti
si uskrsnuće i život. A to na osobit
način možeš ostvariti istom po
svojem uskrsnuću i po daru Duha
Svetoga.
Hvala ti, Isuse, što upravo nama
daješ od svoga Duha. Divno je osjetiti
kako nas štitiš i braniš. Divno je
osjetiti kako se
brineš za nas i
kako više nikad
neće biti praznina
u našem životu
kada bismo mogli
pomisliti da se ne
brineš za nas.
Hvala ti, Isuse, što
nam u tom istom
Duhu otkrivaš i
tajnu svoga unutarnjeg božanskog
života. Otkrivaš nam Oca, darivaš
nam Oca. Pozivaš nas na život djece
Božje i želiš da osjetimo u svome biću
svu snagu neizrecive ljubavi tvoga
nebeskog Oca.
Budi blagoslovljen, Gospodine Isuse,
za milosno zajedništvo u koje nas
uvodiš tim darom. Postajemo
ukućani Božji i sugrađani neba.
Postajemo dionici tvoga dara života i
zoveš nas na to vječno zajedništvo u
zagrljaju Oca. Sve si nam time
darovao. Zaista se može reći i u tom
načinu kako se brineš za nas, kako je
sve tvoje postalo i našim. Najprije si ti
prihvatio našu ljudsku narav, a onda
si nas uzdigao u dostojanstvo Božjih

sinova i kćeri, postali smo dionici
tvoje nebeske domovine.
Nauči me moliti, Isuse! Ti si molio
Oca i primili smo dar, Duha Svetoga.

Otvori nam srce za takvu molitvu koja
će i danas uroditi tim istim darom,
Duhom Svetim.

fra Zvjezdan

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – SPASOVO

Četrdeset
dana
nakon
Uskrsa
svetkujemo zaključno otajstvo Isusova
života ovdje na zemlji: njegovo
Uzašašće na nebo.
Ta svetkovina označava svršetak
Isusovog ukazivanja apostolima. Poslije
svoje muke Isus je mnogim dokazima
pokazao da je živ. Četrdeset se dana
ukazivao svojim apostolima i drugima od
Boga predodređenim svjedocima te im
govorio o Kraljevstvu Božjem. Potom je
njima na očigled uzdignut na nebo
prethodno im obećavši da ih neće

ostaviti kao siročad, nego da će im
poslati Duha Branitelja koji će sići na njih
i učiniti ih Njegovim svjedocima sve do
kraja zemlje.
Samo Uzašašće znači da je Isus sada i
kao čovjek uzdignut u božanske sfere,
da je i kao čovjek postao gospodar neba
i zemlje; Krist se sa svojim ljudskim
uskrslim tijelom vraća nebeskom Ocu,
kao čovjek stoluje njemu zdesna. Isus
Krist je Uzašašćem postao za naše
ljudske oči „odsutan“ i nevidljiv u tijelu,
ali je ostao „prisutan“ po uskrslom tijelu i
božanskom Duhu u prekogrobnom
carstvu Boga Oca.
Svetkovina Uzašašća zove se i
Spasovo, jer je ovim činom Isus dovršio
svoje poslanje na zemlji, dovršeno je
spasenje.
Kristovo uskrsnuće i njegova proslava u
nebu svjedoče o istinitosti njegova
poslanja. Njegovi učenici nisu bili žalosni
kad je On iščezao njihovu pogledu, jer je
obećao da će trajno ostati nazočan u
svojoj Crkvi.
Naša liturgijska slavlja nam pomažu da
ostanemo u susretu s Gospodinom te da
shvatimo kako nebo u koje je On prvi
uzašao nije daleko od nas, jer Krist
trajno po svome Duhu djeluje među
nama i ostvaruje tako novu povijest koja
je usmjerena posvemašnjem otkupljenju
i spasenju.

DUH ISTINE – LJUBI BOGA I
BRATA ČOVJEKA
Što znači biti Kristov sljedbenik, što znači biti
kršćanin? To je trajno pitanje i neke vrste želja.
Isus je sam odgovorio i upitao svoje sljedbenike
kako će ga nasljedovati: Tko me ljubi, ostat će
vjeran mojim zapovijedima. A njegova je
zapovijed: ljubi Boga i bližnjega svoga (brata
čovjeka)…
…Tko ne prepoznaje drugog čovjeka kao svojeg
bližnjega, taj sigurno ne prepoznaje ni Krista, pa
taman imao sve teološko znanje Otaca i Biblije.
Isus nam postavlja bližnjega kao svetinju nad
svetinjama. Tko preskoči čovjeka taj ne može
uspostaviti odnos s Bogom.
To je Isusova novost i novi odnos prema čovjeku
i Bogu. Pa kao što je svaka ljubav kompleksna i
na kušnji, nesigurna i božanska, takav je i naš
odnos s Bogom i čovjekom. On je uvijek
nesiguran, nepotpun... Sok cijelog Evanđelja,
cijelog Isusa je ljubav.
Ljubav velikim i malim slovom. Bog i čovjek. U
ljubavi je čovjek najistinskiji, najpotpuniji,
najosmišljeniji... Kroz brata se ljubi Krista, jer
ljubav Krista uključuje čovjeka.
Marijan Jurčević, OP
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IZ KATOLIČKOG
KALENDARA
ponedjeljak, 22. svibnja
Sv. Rita, Jelena
utorak, 23. svibnja
Deziderije, Vilim
srijeda, 24. svibnja
Marija Pomoćnica
četvrtak, 25. svibnja
UZAŠAŠĆE
GOSPODINOVOSPASOVO
petak, 26. svibnja
Filip Neri, Zdenko
subota, 27. svibnja
Augustin C. Bruno
nedjelja, 28. svibnja

7. USKRSNA NEDJELJA
U utorak, neposredno prije
večernje
svete
mise
nastavljamo
pobožnost
TRINAEST UTORAKA do
blagdana svetog Antuna
Padovanskog kao pripremu za
svetkovinu sveca čitavoga
svijeta.
Ovaj
utorak
je jedanaesti od
trinaest
utoraka.

Svetu misu i propovijed će
imati fra Franjo Ninić, župni
vikar u Tuzli (Franjevački
samostan i župa sv. Petra i
Pavla).

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

