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  GODINA X.    broj 488             23. svibnja 2021.

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 ISTINE UPUĆIVAT ĆE VAS U SVU ISTINU.



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 pohoda. Duše Sveti, 
osjetili su da im je Bog Otac, da im 
je Isus prisutniji 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 svjedoke, na 
nositelje mira i radosti!
Duše Sveti, oživi naša srca da budu 
sposobna praštati, da se usude 
ljubiti i da se ne bojimo svoj život 
staviti u Božje ruke!
Dođi, Duše Sveti!
                        fra Zvjezdan

DUH SVETI, TRAJNI DAR BOŽJE LJUBAVI 



SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA, 
NAJVEĆEG OTAJSTVA KRŠĆANSKE VJERE

„Sveti Augustin htio je napisati 
knjigu o Presvetomu Trojstvu, ali 
mu nikako nije polazilo za rukom. 
Tada je usnuo san: vidio je sebe 
kako šeće obalom mora i vidi 
dijete na plaži. Dijete je školjkom 
presipalo morsku vodu u rupu u 
pijesku. Augustin ga je upitao: 
‘Što radiš?’ - Dijete je odgovorilo: 
‘Želim presuti more u ovu rupicu.’ 
- Tu su se velikom fi lozofu otvorile 
oči: ‘Upravo tako nemoguću stvar 
pokušavam i ja jer želim svojim 
ograničenim razumom shvatiti 
tajnu Presvetoga Trojstva.’“

Tajna Presvetog Trojstva najveće je 
otajstvo kršćanske vjere, otajstvo iz kojeg 
je izašla povijest spasenja.

Kršćanska vjera je vjerovanje u jednoga 
Boga u Tri Osobe. Svetkovina Presvetog 
Trojstva slavi se drugačije od ostalih 
blagdana u crkvenoj godini. Ovdje se 

slavi temeljna 
istina vjere o 
Bogu koji je, 
kako Katekizam 
Katoličke Crkve 
kaže, ‘jedan u 
trim božanskim 
osobama: Ocu, 
Sinu i Duhu 
Svetomu’.

Crkva i svaki 
vjernik, slaveći Presveto Trojstvo, 
zahvaljuje Bogu na djelima stvaranja, 
otkupljenja i posvećenja ljudskog roda 
i pojedinačno svakog čovjeka. Ovim 
blagdanom ispovijedamo da je Bog nad 
svim, sve je po njemu i on je u svemu. 
Nad svime kao Otac, sve je stvorio po 
svome Sinu, a u svemu prebiva u Duhu 
Svetomu.

Vjerujemo da je sa svima nama milost 
Gospodina našega Isusa Krista, ljubav 
Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga. 
Već na ulazu u Crkvu, nakon što smo 
prstom dotaknuli blagoslovljenu vodu 
i prekrižili se izgovarajući riječi: ‘U ime 
Oca i Sina i Duha Svetoga!’ ispovijedamo 
Presveto Trojstvo – vjeru u jednoga 
jedinoga Boga u tri osobe: Oca i Sina i 
Duha Svetoga. I sav naš kršćanski život, 
od krštenja do smrti, nosi pečat vjere u 
Presveto Trojstvo.
                    



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, 24. svibnja
BDM Majka Crkve, Marija Pomoć. 

UTORAK, 25. svibnja
Beda Časni, Grgur VII., Marija Mag.    

SRIJEDA, 26. svibnja
Gospa od Karavaja, Filip Neri   

ČETVRTAK, 27. svibnja
Augustin Kanterberijski, Bruno 

PETAK, 28. svibnja
German, Velimir, Margareta  

SUBOTA, 29. svibnja
Euzebije, Ervin, Većeslav 

NEDJELJA, 30. svibnja
PRESVETO TROJSTVO, Ivana Arška  

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.   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

POBOŽNOST 13 UTORAKA  U ČAST SV. ANTUNU
Dragi čitatelji ovog listića, u tijeku je pobožnost 13 
utoraka sv. Antunu (11. utorak). Sigurno su mnogi 
među vama s nestrpljenjem čekali početak i mole 
ove pobožnosti jer mnoge su potrebe i zavjeti 
koje želite prikazati Bogu po zagovoru sv. Antuna 
Padovanskog. 

Sv. Anti nije bilo teško trpjeti za sve nas pa neka ni 
nama ne bude teško odvojiti dio svoga vremena 
kojim ćemo dobiti olakšanje u našim srcima, pomoć 
u našim nevoljama te nadu u bolje sutra koja 
nikada ne umire. 

Sveti Antun neka nas sve ujedini u zajedništvu!

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


