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 D U H O V I   (B) 

DUH ISTINE UPUĆIVAT ĆE VAS U SVU ISTINU. 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: 

»Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca - Duh Istine koji od 
Oca izlazi - on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od 
početka sa mnom. 

Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe 
on - Duh Istine -upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od 
sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On 
će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve 
što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - 
navješćivat će vama."  Iv 15, 26-27; 16, 12-15 



DUH SVETI, TRAJNI DAR BOŽJE LJUBAVI
Duše Sveti, sišao si nad 
apostole i preporodio ih!
Oni su postali potpuno novi, 
radosni, hrabri, oduševljeni 
i sposobni oduševljavati 
druge, jer si ih ti, Duše Sveti, 
pohodio!
Sve se promijenilo, svijet je 
postao ljepši, ljudi su postali 
bolji, a apostoli su shvatili 
da nisu ostavljeni i da nisu 
osamljeni!
Darom tvoga 
p o h o d a . 
Duše Sveti, 
osjetili su 
da im je 
Bog Otac, 
da im je Isus 
p r i s u t n i j i 
nego ikada 
prije!
Dođi, Duše 
Sveti! Dođi 
i danas na 
našu zemlju; 
dođi u naša 
srca, dođi u 
naše obitelji!
Dođi i uvjeri 
i nas da nas Bog nije ostavio, 
da je Isus s nama u sve dane do 
svršetka svijeta! Dođi i ohrabri 

sve naše obitelji i zajednice da 
se ne moraju bojati za sutra, da 
ne moraju osjećati strah pred 
svakim novim životom! Neka 
obitelji budu bogate djecom, 
ispunjene mirom!
Dođi i ražari ljubav u tolikima 
koji su ti odškrinuli vrata 
primanjem sakramenata krsta 
i potvrde. Shvati to, Duše Sveti, 
kao jasan znak da imaš pravo 

na svakoga 
od nas kao 
na svoje 
s v j e d o k e , 
na nositelje 
mira i 
radosti!
Duše Sveti, 
oživi naša 
srca da budu 
s p o s o b n a 
praštati, da 
se usude 
ljubiti i da se 
ne bojimo 
svoj život 
staviti u 
Božje ruke!
Dođi, Duše 

Sveti!
fra Zvjezdan



Ususret blagdanu sv. Antuna Padovanskog 
SVETI ANTUN NEBESKI LIJEČNIK

nastavak teksta iz prošlog broja

Ipak, ne možemo zaobići činjenicu 
da Isus nije iscijelio sve bolesnike 
u Izraelu. Kako to i zašto? Da li ih 
je manje ljubio? Ili ih nije mogao 
ozdraviti? Bez sumnje, mogao je, ali to 
ipak nije učinio! Zašto? Ni sveti Antun 
nije svim bolesnima povratio zdravlje 
kao što ni u velikim svetištima ni 
danas svi ne ozdravljaju. Zbog čega je 
tako?
Bolest se ne smije brzopleto proglasiti 

zlom kojega se pod svaku cijenu valja 
riješiti, niti Božjom kaznom koju treba 
od sebe odvratiti odnosno zar nam to ne 
govori da do pune istine o bolesti i ne 
možemo doći ako je promatramo samo 
kao medicinski i socijalni fenomen. 
Zadirući naime u šire područje bola i 
patnje, bolest ulazi u krug takozvanih 
bitnih pitanja egzistencije s kojima 
se, prije ili kasnije, suočava svaki 
čovjek. Kršćanin odgovor na to, kao i 
na ostala bitna pitanja traži u Objavi i 
kršćanskoj tradiciji odnosno, točnije, 
u evanđelju i u Isusu Kristu. Ondje su 
naime temelji za takozvanu teologiju 
bolesti, bola i patnje.

Ne znamo da li je Isus bolovao od koje 
bolesti. Znamo nešto daleko važnije, 
što ne samo  baca novo svjetlo na 
problem bolesti, bola i patnje, nego 
taj problem i defi nitivno rješava. Isus, 
čovjek iskonske, prvotne pravednosti 
bez sjene istočnoga grijeha i stoga 
izuzet od kazne bolesti i smrti: 
slobodnim je izborom uzeo na sebe 
naše slabosti i boli (Mt 8,17). To govori 
da su bol, patnja i smrt, bili Mesijin, 
Isusov slobodni izbor! Zar nam slična, 
zapravo ista poruka ne dolazi iz života 
Božjih ugodnika?



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA 

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

 

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA 

 
PONEDJELJ, 21. svibnja 

BDM Majka Crkve 
 UTORAK, 22. svibnja 
Rita iz Cascie, Renata 
SRIJEDA,  23. svibnja 

Željko, Željana (kvatre) 
ČETVRTAK, 24. svibnja 

Marija Pomoćnica kršćana 
PETAK, 25. svibnja 

Grgur VII. papa, (kvatre) 
SUBOTA, 26. svibnja 

Filip Neri, Zdenko (kvatre) 
NEDJELJA, 27. svibnja 

PRESVETO TROJSTVO 

www.franjevci-zemun.com  tel. 011 / 2198134 

Nastavljamo pobožnost 
13 utoraka a utorak pred 
nama je deseti u tom 
nizu. Pobožnost svetom 
Antunu je neposredno 
prije večernje svete mise. 
Molimo sveca koji je bio 
i ostao čovjek za 
druge da i mi osjetimo 
njegov zagovor i pomoć. 
 

DUHOVI 
 

Da li smo mi u životu doživjeli svoje Duhove, kao 
što su to doživjeli prvi Isusovi sljedbenici?  Oni su 
progovarali jezikom ljubavi i vjere. Svi su se 
razumjeli i našli u zajedništvu vjere. Zahvatio ih je 
JEDAN DUH. Na krizmi smo primili Duha Svetog, 
ali je čudno da smo toga malo svjesni i da smo 
mu se malo predali. Isus je obećao svojim 
sljedbenicima poslati Duha koji će ih preporoditi. 
Za naše spasenje, našu vječnost potrebno je ovu 
ljudsku narav preporoditi, oduhoviti. Naša 
duševnost jest otvorenost koja može primiti Boga 
i njegovog Duha. 
Duh donosi novu kvalitetu življenja i osjećanja. 
Duh Božji  stvara novo lice u ljudima i cijelom 
svijetu. Možda je cijeli put Isusov bio da nas 
pripravi za primitak Duha Božjeg? Možda smo još 
u preduhovskom vremenu? Svi obredi, sve 
molitve, cijela religioznost imaju za cilj uvesti nas 
u iskustvo Duha Božjeg. Dok ne budemo uvedeni 
u Duh ostat ćemo ‘vani’, u svijetu. Sami sa svojim 
moćima ne možemo ‘skočiti’ u Boga, ali mi smo 
kao slike Božje obdareni mogućnošću primitka 
Duha. Duh je ljubav, Duh stvara zajedništvo, Duh 
veže prijatelje. Duh je punina i vječnost. Tko primi 
Duha primio je Boga i ušao u vječnost. 
                              Marijan Jurčević, OP 


