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DUH SVETI DOZIVAT ĆE VAM U PAMET SVE ŠTO VAM JA REKOH.
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa
će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo
doći i kod njega se nastaniti. Tko mene
ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju
slušate nije moja, nego Oca koji me posla.
To sam vam govorio dok sam boravio s
vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac
poslati u moje ime, poučavat će vas o
svemu i dozivati vam u pamet sve što vam

ja rekoh. Mir vam ostavljam, mir vam svoj
dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet
daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce
i neka se ne straši. Čuli ste, rekoh vam:
’Odlazim i vraćam se k vama.’ Kad biste
me ljubili, radovali biste se što idem Ocu
jer Otac je veći od mene. Kazao sam vam to
sada, prije negoli se dogodi, da vjerujete
kad se dogodi.«
Iv 14, 23-29

ISUSOVO OBEĆANJE

Evanđelist Ivan predaje nam Isusov
oproštajni govor. Isus je taj govor održao u
dvorani Posljednje večere prije svoje muke i
smrti, da bi kroz smrt otišao k Ocu. Kao uskrsli
on se ponovno pokazao svojim apostolima i
učenicima, dakako na nov način. Liturgija
Crkve daje nam, da ovih dana razmišljamo
Gospodinove riječi, budući da idemo prema
svetkovini Kristova uzašašća.
Oprostiti se s dragim čovjekom uvijek je
povezano s bolju. To vrijedi i tada kada
se nadamo ponovnom viđenju. Vrijeme
odijeljenosti moglo bi nam se učiniti
nepodnošljivo, i čeznutljivo očekujemo novi
susret. Kada se Isus Krist, Otkupitelj, oprašta,
nije li razumljivo da je srce učenika ispunjeno
velikom žalošću?
Isus to razumije. On ipak želi utješiti učenike
i upućuje ih u stvarno stanje. U biti to je
prigoda za radost, ako on ide k svome Ocu.
Tamo će pripremiti stan za one koji vjeruju
u njega. Osim toga: Isus uskraćuje svojim
učenicima samo svoju vidljivu prisutnost.
U stvarnosti ostaje kod njih: u svojoj riječi,
u sakramentima, prije svega u svetoj
euharistiji, u svim djelima ljubavi i u molitvi
onih, koji se okupljaju u njegovo ime.
Isus obećaje ožalošćenim učenicima
branitelja, tješitelja: Duha Svetoga, kojeg će

Otac u njegovo ime poslati. U tom
Duhu učenicima pripada mir. To je
mir, kojega ovaj svijet ne može dati.
Mir od Boga bit će snaga svakome
onome, koji vjeruje u Isusa Krista.
Važno je, da mi ove riječi
Gospodinove ne shvatimo samo
kao nešto, što je bilo upravljeno
apostolima i učenicima. Ne: Isus
živi! On je ostao uz svoju Crkvu
u Duhu Svetom. Mi ga smijemo
susresti u vjeri, nadi i ljubavi.
Njegov nas božanski život ispunja; svjetlo
njegove istine nas obasjava; njegova ljubav
nas oživljava.
Sam Isus kaže: “Ako me tko ljubi, čuvat će
moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega, i k
njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.”
Bog sam želi biti gost u našim srcima. To je
plod one milosti, koju smo primili u svetom
krštenju.
Zar se ne bi trebalo izdignuti iznad
svakidašnjice? Nije li to prigoda za nadu u
svim neugodnostima života? Bog je učinio
naše srce tako veliko, da nam ništa na ovoj
zemlji nije dovoljno. Samo Bog može ispuniti
naše srce i učiniti ga blaženim! On to i čini;
okreće se nama pun ljubavi u svome Sinu i u
Duhu Svetom.
Tako se molimo Bogu za Duha Svetoga
branitelja. Neka nas on ispuni svojim
darovima, da bismo poput Djevice i Majke
Božje Marije sačuvali u svom srcu Božju riječ.
Biti kršćanin znači biti na putu prema Božjem
kraljevstvu i ujedno čvrsto stajati na zemlji,
okrenuti nevoljama naših bližnjih, da i oni
budu priznati s Božjom ljubavi.
Fra Jozo Župić

IDEM K OCU I VRAĆAM SE

Uskrsli Krist je još malo sa svojim učenicima,
bliži se trenutak Njegovog uzašašća k
Ocu. Zato Isus želi učvrstiti svoje učenike i
pripremiti ih za buduće događaje – Njegov
odlazak k Ocu i dolazak Duha Branitelja. Ovo
što danas slušamo u evanđeoskom ulomku
mnogi nazivaju Isusovim oproštajnim
govorom, a On veli „riječ koju slušate nije
moja, nego Oca koji me posla“. Svoje djelo
na ovomu svijetu Isus je izvršio i pokazao
da ljubi „Oca i da tako činim kako mi je
zapovjedio Otac“. Za svojega života, kao
jedan od nas, Isus je svima nama upućivao
pozive obratite se, vjerujte, ljubite. Ovo što
nam danas govori je otkrivanje onoga što se
odnosi na budućnost, ono što će se dogoditi
zajednici Isusovih učenika kojoj pripadamo
i mi. Rekao je „prije nego li se dogodi, da
vjerujete kad se dogodi”. Ovo sada jest ono
što će uživati oni koji su zaista Njegovi, koji
prihvaćaju Njegov poziv na obraćenje, vjeru
i ljubav i svoje živote sjedinjuju s Njegovim.
Uskrsli Krist kaže da odlazi k Ocu „jer Otac je
veći od mene”, ali nas ne ostavlja kao siročad
već obećava „Branitelj – Duh Sveti, koga će
Otac poslati u moje ime” sići će na vas. Isus
nas ne ostavlja jer u svom govoru nadodaje „i

vraćam se k vama“. Dakle, trojedini Bog
nas ne ostavlja, ne napušta nas, on je s
nama u sve dane do svršetka svijeta.
Problem je u tome što će i dalje biti
onih koji će ga vidjeti, a neki ga neće
vidjeti. Vidjet će onaj tko vjeruje i ljubi,
onaj koji čuva i živi Božju „riječ pa će i
Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo
doći i kod njega se nastaniti”. I dalje
neće vidjeti onaj „tko mene ne ljubi,
riječi mojih ne čuva”. Isus nam ostavlja
svoj mir - „mir vam svoj dajem”. Prihvatimo
taj mir i ostanimo u duhu Njegovom jer
taj mir nije takav „što svijet daje”. To je mir
pomirenja s Bogom i bratom čovjekom, to je
mir koji povezuje, oprašta, vjeruje, ljubi, nosi
nadu vječne radosti Pozvani smo „neka se ne
uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Kad
biste me ljubili, radovali biste se što idem
Ocu”.
Gospodine, radujemo se što ideš k Ocu,
hvala Ti za sve Tvoje pozive i upute, riječi
i prispodobe koje si nam upućivao da Te
slijedimo i ljubimo, kako da Ti vjerujemo,
kako da budemo Tvoji, hvala što nam otkrivaš
ono što nas čeka i ne ostavljaš nas samima.
Daj nam snage, vjere, pouzdanja da ono što
si nam za svoga života među nama govorio
prihvaćamo svojim umom i svojim srcem i
to oživotvorujemo u našim životima, Pomozi
nam Gospodine da živimo i djelujemo tako
da idemo u Tvoj zagrljaj, a okrijepljeni Tvojom
snagom i živimo tako da jednog dana puni
radosti možemo reći idemo u vječni susret
Knezu mira i uzdižući se k onome koji je veći,
bolji, milosniji od nas – u susret Ocu.
Josip

TJEDNI KALENDAR

POMOĆNICA KRŠĆANA ZEMUNSKA GOSPA

U Srijemskoj biskupiji poslije oslobađanja
od Turaka u 18. stoljeću proširilo se
štovanje Blažene Djevice Marije, pomoćnice
kršćana. Nastala su dva svetišta – poznatije,
svetište Snježne Gospe, Tekijska Gospa kod
Petrovaradina i manje poznato svetište u
zemunskoj župnoj crkvi – „magna mater et
thaumaturga“ – Velika Majka i Čudotvorka,
Pomoćnica Kršćana, Zemunska Gospa. O
štovanju i zazivanju Gospe u Zemunu svjedoče
i zavjetni srebrni darovi zahvalnosti u obliku
ozdravljenog dijela tijela: ruke, noge, grudi
i srce ali i biskup Srijema Ladislav Szoreny,
koji je prilikom posjete Zemunu 1735. godine
zapisao: „Velika majka čudesno pomaže kako
to mnogobrojni darovi potvrđuju“. Pobožnost
Zemunskoj Gospi je na kratko nekako izgubila
svoj žar – oslabila, da bi se polovicom XIX.
stoljeća obnovila pa tako kapelan Ilija
Okrugić piše „umnožaše se naši bogoljubni
hodočasnici kojim se i ne nadasmo iz mnogih
mjesta u Srijemu, i iz Banata. I nadamo se, da
će na godinu još ih više amo dojti, te da će
Gospa Zemunska opet kao u svoje prvo i staro
doba početi međ sriemskimi hodočastnimi
mjesti, od pravoviernih slavljena biti“. U
čast Zemunske Gospe skladana je i pjesma
„Zemunskoj Gospi“. Pjesmu je u stilu litanija
napisao župnik Đuka Marić, a za pučko
dvoglasno pjevanje skladao ju je Stjepan
Lovrić, svećenik u Đakovačko-srijemskoj
nadbiskupiji.
GOSPO ZEMUNSKA, MOLI ZA NAS!

PONEDJELJAK, 23. svibnja
BDM od Zečeva, Deziderije
UTORAK, 24. svibnja
Marija Pomoćnica, Ivana
GOSPA ZEMUNSKA
SRIJEDA, 25. svibnja

Beda Časni, Grgur VII. papa
ČETVRTAK 26. svibnja
UZAŠAŠĆE - SPASOVO
PETAK, 27. svibnja

Augustin Cant., Dizma, Tin
SUBOTA, 28. svibnja

German, Vilim, Velimir
NEDJELJA, 29. svibnja

7. Uskrsna, Euzebije i Polion

Josip

www.franjevci-zemun.com

tel. 011 / 2198134

RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA
Nedjeljom u 9 i u 18 sati. Radnim danom u 18 sati.
Ponedjeljkom, srijedom i subotom nema svetih misa.

