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D U H O V I - U GODINI „A“ 

Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu 
od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: 
»Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše 
se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir 
vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« 
To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. 
Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, 
zadržani su im.« 

Iv 20, 19-23 



DUH SVETI U POVIJESTI SPASENJA 
suse, apostolima si obećao da 
ćeš im poslati Duha Svetoga, 
Duha Branitelja, Duha istine i 
ljubavi. Obećao si apostolima i 
Crkvi svojoj Duha Tješitelja, 

Duha sigurnosti i mira. Isuse, 
uvijek si bio vjeran svojim 
obećanjima, stoga te i mi danas 
molimo: Pohodi nas svojim 
Svetim Duhom da nas prožme i 
zahvati. Obnovi u nama taj 
neizrecivi dar jer osjećamo kako 
je u nama sve već 
nekako staro i 
umorno, ništa se ne 
događa, nalik smo 
ustajaloj vodi, bez 
života smo i bez 
poleta. Pošalji nam, 
Isuse, Duha svoga i 
obnovi u nama sve 
njegove duhovske 
darove.  
Isuse, pošalji nam 
Duha Branitelja. Često osjećamo 
nesigurnost i stoga smo potrebni 
zaštite i pomoći. Iznenađuju nas 
neugodne situacije koje ispunjaju 
naše srce strahom i tjeskobom. 
Često se osjećamo napadnuti i 
ugroženi u svijetu u kojem živimo. 
Daruj nam, Gospodine, najboljeg 
Branitelja koji nikada neće 
zakazati. Daj nam Duh svoga koji 
će nas zastupati u svim 
parnicama i razmiricama pred 
sudištima ovoga svijeta. Neka se 

na nama i u nama obistini tvoje 
obećanje da ne moramo 
strahovati što i kako ćemo 
govoriti, jer će nam se dati u onaj 
čas sigurna obrana po Duhu 
Branitelju. Daj nam svog Duha 
kako bismo bili sigurni i da 
nestane straha iz naših srdaca. 
Još smo uvijek puni straha. Kao 
da nismo primili duha sinovstva, 
nego duha robovanja. Bojimo se 
za sutra. Strahujemo od loših 

vijesti. Ima mučnih 
prognoza koje nas 
pritišću. Daj nam Duha 
Branitelja koji će nas 
uvjeriti da nas ljubiš. 
Gospodine, ispuni nas 
Duhom istine. Rekao si 
da će nas istina 
osloboditi, a obećao si 
dati nam Duha svoga 
koji će nas upućivati u 
svu istinu. Pošalji nam, 

Gospodine, Duha istine. Neka 
nam on bude jasno i čisto svjetlo 
u ovome svijetu gdje kao da vlada 
mrak, laž i prijevara. Pošalji nam 
Duha istine, kako bi u našim 
srcima ona došla na svjetlo dana, 
kako bismo bili nositelji istine i 
ljudima oko sebe. Dođi, Duše 
istine, i rasprši iz naših srdaca 
duha i oca laži. Gospodine, 
molimo te da nam ponovno 
udijeliš kao siguran dar Duha 
ljubavi. U ovom svijetu mržnje i 
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SVETI MEDARDO 

osvete, neprijateljstava i 
nepovjerenja potreban nam je 
silno Duh ljubavi.  
Dođi, Duše ljubavi, i zapali nas. 
Dođi, Duše ljubavi, i neka u nama 
bude spaljena svaka klica mržnje 
ili osvetoljubivosti. Oslobodi nas 
od svih negativnih osjećaja prema 
bližnjima. Neka nestane, Duše 
Sveti, snagom tvoje ljubavi,  

 

iz ovoga svijeta u kojem živimo 
svake mržnje, razdora, nesloge i 
netrpeljivosti. Unesi mir i ljubav u 
naša srca i unesi taj isti mir i 
ljubav u ovaj naš svijet. Neka se 
na cijelom svijetu, snagom tvoga 
zahvata, osjeti neizreciva radost 
koja je preplavila apostole kod 
prvih Duhova. 
                                 fra Zvjezdan

Iako pobožni puk 
tako malo zna o 
ovom svecu, ili, 
grubo rečeno, 
nimalo, ipak ga se 
spominje. Malo se 
zna kada je živo, 
gdje je živio, čim 
se u životu bavio, 
ali se po njemu 
predviđa 
klimatološki tijek 

ljeta. U narodu je vjerovanje da ako na 
sv. Medardu padne kiša, pa makar i 
jedna jedina kapljica, da će biti kišovito 
sljedećih 40 dana. I obrnuto, ako bude 
lijepo, bit će sunčano i vruće tijekom 
sljedećih 40 dana, a to je gotovo pa do 
blagdana sv. Ilije. 
Narod se nekada radovao da na 
Medardu bude lijepo, radi kosidbe. A 
kosidba je u stara vremena, kada se sve 
radilo rukom, nekako tako i trajala, 
barem kad je u pitanju prvi otkos. 
Uostalom, u ta stara vremena kada se 

srpom želo, istekom tog razdoblja je 
počinjala i žetva, jako važan posao od 
kojega je ovisilo preživljavanje obitelji. S 
druge strane, vruće i sušno vrijeme nije 
nimalo pogodovalo nekim kulturama, 
poput krumpira, zelja i drugih povrtnica, 
ali što se tu može. Rekla bi stara 
narodna „ma ko bi narodu udovoljio“. 
A tko je sv. Medardo? Sv. Medard(o) je 
veoma poznati svetac u Francuskoj. 
 Njegov blagdan (spomendan) je u 
katoličkom kalendaru kod Francuza 
ustanovljen 8. lipnja, eto baš na početku 
ljeta. Što se o njemu još može ukratko 
reći? Da je rođen u plemićkoj obitelji u 6. 
stoljeću, da ga prati glas neobične 
dobrote prema onima koji to nisu 
zaslužili, da je bio svećenik i biskup.Na 
svetim slikama obično ga se prikazuje 
kao biskupa nad kojim je raskriljeni orao 
koji ga štiti od kiše. 
Sv. Medardo smatra se zaštitnikom 
meteorologa i poljoprivrednika jer je 
„zadužen“ za uspjeh žetve, a kasnije i 
berbe. 



Kako danas govoriti o duhu i duhovnosti u 
vremenu kada je dugo svaka duhovnost 
nijekana, pa i ludorijom proglašavana? Ipak baš 
u ovome vremenu treba govoriti o duhu i 
duhovnosti, jer je čovjek sveden na 
jednodimenzionalnost i time oštećen. Zapravo, 
ne može biti sretan i potpun ako se ostavi na 
jednoj dimenziji – materijalnoj (tjelesnoj). Čovjek, 
ljudsko biće, nije stvar. On je osoba i njegovu 
osobnost karakterizira duhovnost – duh. 
  
Duh je život koji daje materijalnosti – tjelesnost - 
životnost. Biblija obilježava početak života uz 
duh, Duha Božjega. Prije Božjeg Duha sve je bilo 
u kaosu i tami, a poslije u kozmosu (redu) i 
svijetlu. Čim je Duh 'zalebdjeo nad vodama' 
provreo je život u svemiru. I baš u dahu Duha 
Božjeg nastalo je istinsko životno stvaranje. Bog 
je postao prepoznatljiv po svome duhu, po 
Životu. Znači, stvaranje svemira, pa i stvaranje 
čovjeka vezano je uz Duh. 
 
Duh je život svemu stvorenome. Duh prožima 
sve živo, a u čovjeku je uobličen u osobnost pa 
je stoga čovjek sličan Bogu. On je Božja slika i 
prilika. Ne svojom tjelesnom anatomijom nego 
svojim duhom. 
 
Tamo gdje je Duh Božji tamo je ljubav i život. 
Tamo je čovjek osmišljen i smiren uza sve 
poteškoće.                        
                                          Marijan Jurčević, OP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

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 trinaesti od 
trinaest utoraka. 
Svetu misu i propovijed će 
imati fra Franjo Tomašević iz 
Iloka. 

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA 

ponedjeljak, 5. lipnja 
Duh. Poned. Marija Majka 

utorak, 6. lipnja 
Norbert; Klaudije  
srijeda, 7. lipnja 

Radoslav; Robert; Filip 
četvrtak, 8. lipnja 

Medardo; Vilim; Melanija 
petak, 9. lipnja 

Efrem; Rikard; Vinko; Ranko 
subota, 10. lipnja 

Dijana; Biserka  
nedjelja, 11. lipnja 
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