
U ono vrijeme: Reče Isus svojim 
učenicima:
»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

JA ĆU MOLITI OCA I ON ĆE VAM DATI DRUGOGA BRANITELJA.



DUH BRANTIELJ



Isuse, nećeš nas ostaviti siročad. To 
si svečano obećao svojim učenicima. 
Vjerujem da to govoriš i nama, da se to 
tiče i ovih naših vremena i svakoga od nas 
Hvala ti za sve što si nam time obećao, što 
iza te svoje riječi stojiš.
Čitam i drugo tvoje obećanje: “I ja ću moliti 
Oca i on će vam dati drugoga Branitelja 
da bude s vama zauvijek: Duha Istine!” U 
ljubav prema meni uključeno je Presveto 
Trojstvo. To je jedinstvena ljubav kojom 
nas Bog ljubi. To je ljubav Očeva, ljubav po 
kojoj možemo osjetiti slobodu i sreću djece 
Božje. To je ljubav tvoja, Gospodine Isuse, 
kojom nesebično dijeliš s nama ljubav 
kojom Otac odvjeka tebe ljubi. To je ljubav 
Duha Svetoga, ljubav koja postaje osobom 
u toj trećoj osobi Presvetog Trojstva.
Duh će Sveti biti Branitelj. Međutim, to je 
i Duh Istine. U tom Duhu prepoznat ćemo 
se u istini, u pravome svjetlu. Vidjet ćemo 
i sebe, svoju situaciju, svoje nedostatke i 
svoje mane. Vidjet ćemo se kakvi jesmo. 
To je također zadatak Duha Branitelja. 
Jer samo istina oslobađa. Za to nam treba 
hrabrosti. Udijeli nam, Isuse, tu i takvu 
hrabrost da prihvatimo tvoga Duha Istine 

kao svoga Branitelja. On će 
nas obraniti ne samo od ljudi 
oko nas, ne samo od drugih, 
nego i od nas samih, od naših 
samozavaravanja, od naših 
ograničenosti i nedostataka. 
Duh će nas obraniti od našeg 
bijega pred činjenicama koje 
nas bole. Često i istina boli. Duh 
Sveti će nam pomoći da čujemo 
istinu i da onda postupimo 
onako kako je to njegova sveta 
volja. Ti nam, Isuse, obećaješ 

tog i takvog Duha Branitelja.
Primili smo ga po sakramentu krizme. 
Uz taj sakrament obnovili smo svečano 
i sva krsna obećanja. Ti i na njih računaš, 
Gospodine, kao što i mi računamo na 
ispunjenje tvojih obećanja. Neka nas 
Duh tvoj Sveti ispuni hrabrošću da ti 
budemo vjerni, pa vjerujem da ćemo i 
mi onda osjetiti snagu tvoga Duha koji 
će nas ispuniti radošću i mirom. Pošalji, 
Gospodine Duha svojega i daj da osjetimo 
kako nismo sami!
Neka nas, Gospodine, Duh tvoj Sveti sjeti 
svih darova koje smo primili i na koje kao 
tvoji pomazanici imamo pravo. Neka nas 
sjeti da smo zapečaćeni ljubavlju koja ne 
prolazi, radošću koju nam nitko uzeti neće; 
neka nas sjeti da smo obdareni mirom koji 
izvire u dubinama našega srca. Taj je mir 
tvoj dar i počiva u nama ako smo dostojni 
toga mira. Učini da ga budemo dostojni! 
Sve si nam to darovao po snazi svoje 
prisutnosti koja se upravo po uzašašću 
razlijeva na nas u Duhu Svetom.
                                                      fra Zvjezdan



RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA
          Nedjeljom  u  9  i  u 18  sati.  Radnim danom u 18 sati.

Ponedjeljkom nema svete mise.

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

SVETI ANTUN 
ČOVJEK ZA DRUGE!

Štovateljima svetog Antuna preporučamo  
da Pobožnost 13 UTORAKA obave u svojim 
domovima. Pred nama je deseti utorak u 
tom nizu. Molimo sveca svega svijeta, koji 
je bio i ostao čovjek za druge da i mi u ovom 
teškom vremenu  iskušenja osjetimo njegov 

zagovor i pomoć.

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

ČETVRTAK, 21. svibnja

PETAK, 22. svibnja

SUBOTA, 23. svibnja

NEDJELJA, 24. svibnja

Marija Pomoćnica, Ivana, Šimun Stilita

MOLITVA SVETOG ANTUNA 
BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI

Molimo te, Gospođo naša, ufanje naše: 
Ti, zvijezdo mora, prosvijetli svoje sinove 
koji su pregaženi uzburkanim 
morem grijeha;
daj da stignemo u sigurnu luku oproštenja 
te, radosni s tvoje zaštite,
možemo dovršiti svoj život.
Uz pomoć onoga kojega si nosila 
u svome krilu i kojega su hranila 
tvoja sveta prsa.
Njemu čast i slava u sve vijeke vjekova. 
Amen.

Sv. Antun je bio, kao i sv. Franjo, 
veliki zaljubljenik u Mariju. U svojim 
Propovijedima ima prekrasnih riječi 

pohvale Gospodinovoj Majci. 

OBAVIJEST I PREPORUKA 
VJERNICIMA NAŠE 

ZAJEDNICE
Dragi vjernici,

.

MOJA PREPORUKA ZA PRISTUPANJE 
SAKRAMENTU ISPOVIJEDI:

               fra Željko, predstojnik samostana   


