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U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i 
pomoli se:
»Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje 
si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok 
sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u 
tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio 
ih, te nijedan od njih ne propade osim 
sina propasti, da se Pismo ispuni. A sada 
k tebi idem i ovo govorim u svijetu da 
imaju puninu moje radosti u sebi. Ja 
sam im predao tvoju riječ, a svijet ih 

zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja 
nisam od svijeta.
Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, 
nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu 
od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. 
Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. 
Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja 
poslah njih u svijet. I za njih posvećujem 
samog sebe da i oni budu posvećeni u 
istini.«
                                                  Iv 17, 11b-19

NEKA I ONI BUDU JEDNO KAO I MI!



Gospodine Isuse! Nalazimo se u svijetu. Ti si 
nas u njega stavio. I izričito želiš da u njemu 
ostanemo. Kako je to katkada teško! Svijet u 
kojem danas živimo svijet je ratnih strahota, 
svijet u kojem se sve manje poštuje život, svijet 
prevara i profi terstva, svijet naglo obogaćenih 
i onih koji žive na rubu životnih mogućnosti. 
Osjećamo sve manje volje da u takvom svijetu 
prebivamo.
Najradije bismo, Gospodine, pobjegli iz njega 
u neki drugi svijet, na neko drugo mjesto, gdje 
bismo bili zaštićeni od svih zala. Htjeli bismo se 
negdje sakriti da nas svijet ne nađe, da nas ne 
može raniti, povrijediti. Vrlo često to i činimo. 
Skrivamo se u svoja skrovišta, nastojimo se 
izdvojiti, ne javljamo se na zvonce na vratima, 
ili na telefon, ne otvaramo televiziju i ne čitamo 
novine; sve zato da se zaštitimo od ovoga 
svijeta. A opet, ni tada nam nije bolje. Isto nam 
je kao i onima koji sve to rade, jer ne možemo 
obuzdati svoje misli, svoje osjećaje koji djeluju 
i reagiraju na ono što se događa u svijetu.
Isuse, kako si se ti zaštitio od svijeta? Bio si u 
svijetu i to na izuzetno djelatan način. Pratio 
si dnevne događaje, znao si sve o zbivanjima 
u pojedinim gradovima i dobro si poznavao 
političke prilike. Susretao si se i s Rimljanima 
i njihovim vojnicima. Bio si priveden Pilatu, 
rimskom upravitelju i sucu. Ljudi su te uvijek 

znali naći i izvući iz tvoje osame. Bio si snažno 
prisutan u ovome svijetu. Međutim, ostao si 
neokrnjen, autentičan i vjeran samome sebi i 
svojem poslanju. Svijet te nije mogao smatrati 
svojim. Kako si to uspio?
Sveti Ivan nazvao te je jaganjcem koji oduzima 
grijehe svijeta. Došao si oduprijeti se svemu 
što u ovom svijetu nije Božje. svemu što se 
tako uporno protivi Bogu. Došao si živjeti na 
sebi dosljedan način u potpunoj poslušnosti 

Ocu i nisi dopustio da mentalitet ovoga 
svijeta u bilo kojem času ugrozi tvoju vjernost 
poslanju. Imao si pred očima Oca, njegovu 
ljubav prema tebi i prema nama. Svo tvoje biće 
bilo je u potpunosti upravljeno prema Ocu. Za 
njega si živio, njemu pripadao, od njega primao 
poslanje. Sve što je bilo u skladu s njegovom 
voljom imalo je smisla, a sve što je bilo u 
suprotnosti s njegovom voljom za tebe nije 
postojalo!
Isuse, smisla ima samo ono što je odredio Otac. 
On i nas želi u svijetu zato da bismo tom svijetu 
prenijeli tvoga Duha. Ne želi da nas zarobi 
mentalitet zla u svijetu.
U svijetu smo, ali nismo od ovoga svijeta! 
Želimo s tobom, Isuse, biti u službi novoga 
svijeta, nove zemlje i novog neba. Dao si nam 
novo srce, nov si Duh udahnuo u nas! Novi smo 
kvasac za novi kruh i hranu cijeloga svijeta. Daj 
nam snage da ne iznevjerimo tvoja očekivanja, 
nego da u svemu budemo djelatni, ojačani 
tobom koji si hrana ljudima i svijetu oko nas.
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!
                           fra Zvjezdan

ISUS ZA NAS MOLI 



SV. PAŠKAL BAJLONSKI

Rodio se u Trre Hermose u Španjolskoj, 16. 
svibnja 1540. godine, upravo na blagdan 
Duhova. Duhove u Španjolskoj nazivaju 
«Pascua» (što je inače naziv za Uskrs, Pascha). 
Stoga su ga krstili Paškalom, Vazmoslavom, 
zapravo Duškom. «Duh Božji puše gdje hoće», 
rekao je Isus (Iv 3,8), pa kod nemalo svetaca 
nalazimo da su već u djetinjstvu imali čudesne 
sklonosti molitvi i pokori. Tako je bilo i s 
malim pastirom Paškalom. Već su ga u devetoj 
godini roditelji zatekli kako zanosno moli pred 
Svetohraništem, a pasući ovce, rado bi ih doveo 
do kapele posvećene Gospi da se blizu njoj 
moli.
U dvadeset i prvoj godini zamoli franjevce da 
ga prime u svoju zajednicu, u kojoj se osobito 
revno i strogo opsluživalo Pravilo sv. Franje, po 
reformi koju je proveo sv. Petar Alkantarski. U 

to je doba bila velika navala mladih ljudi na 
samostan, pa su ga u prvo vrijeme odbili. Makar 
se u međuvremenu zaposlio kod jednoga 
gospodara kao pastir, a ovaj mu je obećao 
nasljedstvo, on je radije prigrlio franjevačko 
siromaštvo.
Napokon mu se želja ostvarila godine 1564.I 
tada je svjesno odabrao skromniji franjevački 
poziv samostanskoga brata, vršeći različite 
samostanske poslove. Osobito se iskazao kao 
vratar, vjerni čuvar samostana, postupajući sa 
svim posjetiteljima s izvanrednom blagošću i 
fi noćom, slijedeći u tom uzornu uljudnost sv. 
Franje. Sve je svoje slobodno vrijeme provodio 
u klanjanju i dubokoj molitvi pred Presvetim 
Otajstvom, obdaren i izvanrednim milosnim 
darovima.
Jednoga su ga dana zatekli u blagovalištu kako 
od radosti pleše pred slikom Presvete Djevice. 
Po poslu Reda putovao je i u Pariz. Na putu 
se više puta našao u životnoj opasnosti zbog 
napada fanatičnih kalvina s kojima je uspješno 
vodio teološke rasprave o Euharistijskom 
misteriju. 
Iscrpljen velikim pokorama, umro je u 53. 
godini života, i opet na Duhove 17. svibnja 
1592. godine. Prije smrti napisao je knjižicu 
o Presvetom Oltarskom Sakramentu. Upravo 
dok je zvonce zvonilo na podizanje, duša mu 
je pohrlila onamo gdje će kroza svu vječnost 
uživati ono što često pjevamo: «Daj da otkrito 
ti lice ugledam, i u slavi tvojoj blažen uživam.»
Svetim ga je proglasio, 16. listopada 
1690. godine, Aleksandar VIII., a Leon XIII. 
imenovao ga je godine 1897. zaštitnikom svih 
euharistijskih kongresa i pothvata čašćenja 
Presvete Euharistije.
                             fra Bonaventura Duda



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

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 17. svibnja
Paskal, Paško, Gizela, Bruno  

UTORAK, 18. svibnja
Ivan I, Venancije, Feliks Solinski    

SRIJEDA, 19. svibnja
Celestin V., Teofi l, Ivona s   

ČETVRTAK, 20. svibnja
Bernardin Sijenski, Lidlja, Zlatka 

PETAK, 21. svibnja
Kristofor Magallanes, Dubravka   
SUBOTA, 22. svibnja

Rita, Jagoda, Helena, Renata  
NEDJELJA, 23. svibnja
PEDESETNICA-DUHOVI  

“OČE, MOLIM TE DA BUDU JEDNO... 
NE UZIMAM IH IZ SVIJETA”

Kršćanin je ‘ostavljen’ i ‘poslan’ u svijet da u njega 
udahnjuje novi duh. Svijet je potrebno obnoviti. U 
tome leži čovjekova odgovornost. Bijeg iz svijeta 
nije prezir svijeta niti osuda, nego traženje samoga 
sebe. Mnogima se dogodi da ih ‘izvanjski svijet’ 
(rekli bi svjetina) proguta pa se zaborave u samima 
sebi. Ni u kojem slučaju ne treba se prepustiti 
‘modi svijeta’, nego svijet treba preporađati. 
To je kršćaninova misija u svijetu. Čovjekova 
odgovornost je osobito danas sudbonosna. Pa i kad 
postoji i opasnost da nas svijet ‘zaprlja’ ne možemo 
se iz njega povući. “Ne uzimam vas od svijeta...”. 
Ujedinjeni u ljubavi poštujmo različitosti. 
Poslani u svijet, preobrazimo ga. Ali budimo 
svjesni i toga da samo obnovljen čovjek može 
obnoviti svijet.     Marijan Jurčević, OP

POBOŽNOST 13 UTORAKA  U ČAST SV. ANTUNU
Dragi čitatelji ovog listića, u tijeku je pobožnost 13 
utoraka sv. Antunu (10. utorak). 

Svakodnevna molitva svetom Anti
Svemogući vječni Bože, ti si u svetom Anti dao 
svome narodu znamenitoga propovjednika Radosne 
vijesti i moćnoga zagovornika u svim potrebama. 
Daj nam, molimo te, da nasljedujemo primjer 
njegova života i u kušnjama osjetimo pomoć tvoga 
milosrđa. A ti, dobri sveti Ante, koji si pritjecao u 
pomoć u nevoljama, tješio u žalostima i izbavljao 
u nevoljama, budi i nama svakodnevno u pomoći 
u svim potrebama. Izmoli nam milost da s Isusom 
strpljivo nosimo svoj križ, kako bismo mogli 
uživati radost vječne domovine s Kristom, našim 
Gospodinom, koji živi i vlada u vijeke vjekova. Amen.

Dragi vjernici pozivamo one koji 
štuju sv. Franju, sv. Antuna i ostale 
franjevačke svece  a žele ih bolje 
upoznati, i kojima je bliska franjevačka 
duhovnost, da se prijave za početak 
kao simpatizeri Franjevačkog Trećeg 
Reda a u budućnosti  možda postanete 
redoviti i punopravni članovi.

Prijaviti se može u sakristiji prije i 
poslije svete mise a preko dana u 
samostanskoj kancelariji ili telefonom 
na 011/2198137.

POZIV I POTICAJ


