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PRESVETO TROJSTVO (C)

SVE ŠTO IMA OTAC, MOJE JE;
DUH SVETI OD MOJEGA ĆE UZIMATI I NAVJEŠĆIVATI VAMA.
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»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 16, 12-15

DOŽIVOTNO UČENJE

Mi ne prestajemo učiti. Nikada ne možemo
kazati: ja više ne mogu napredovati u učenju.
U svakoj životnoj fazi moramo skupljati novo
znanje.
Isus kaže u današnjem Evanđelju svojim
apostolima a preko njih i nama: “Još vam
mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi”.
Sve ima svoje vrijeme. Sve treba svoje vrijeme.
Mi nećemo djecu opteretiti sa svim brigama
nas odraslih. Oni to ne bi mogli nositi. Mnoge
istine možemo tek malo-pomalo razumjeti.
Tu očito treba životno iskustvo, da bi se njih
moglo razumjeti. Neke vrijednosti kao što su
vjernost, prijateljstvo, ustrajnost učimo tek
tijekom godina ispravno cijeniti, prije svega
ako smo bolno iskusili suprotnost.
Doživotno učenje: to vrijedi u svim
područjima, u odnosima, u pozivu (kod vrlo
brzog tehničkog razvoja moramo stalno učiti
novo), u vlastitom, sasvim osobnom životu.
Također u vjeri! I vjera je doživotno učenje.
Moja dječja vjera nije dovoljna, da bi nosio
mnoge teške situacije u životu. Moja vjera
mora rasti, sazrijevati, razvijati se.
Kako učimo doživotno? Sam život je naš
učitelj. Iskustva, kako dobra tako i bolna. Ali
jesu li dovoljna iskustva? Ona mogu učiniti
naš život gorkim i tvrdim. Mi možemo otupiti
i odbiti novo učenje, izgubiti spremnost da se

razvijamo. Isus nam je stoga obećao osobitog
učitelja. Učitelja, koji može otvoriti tvrda i
zlovoljna srca za učenje, koji nas vodi dalje,
pomaže nam, da ne ostanemo zatvoreni.
Isus je obećao Duha Svetoga: “On će vas
upućivat u svu istinu”. Doslovno se kaže u
originalnom tekstu: “On će biti vaš “vođa
puta”. Put života je često bogat zavojima,
pozna stranputice i slijepe ulice. Stoga mi
je potreban netko tko poznaje put i koji me
kao vođa ne vodi na stranputice. Duh Sveti
je taj tihi unutrašnji vođa na putu života.
On je “unutrašnji učitelj”, koji ne djeluje na
nas izvana, nego nam kroz svoje unutrašnje
migove i upute pokazuje put.
Kako djeluje taj unutrašnji učitelj u doživotnom
procesu učenja? Kako djeluje Duh Sveti? Tako
kao svjetlo! Njega se ne vidi! Ali bez njega se
ne vidi ništa. Samo kad ima svjetla možemo
vidjeti. Samo kad u nama svijetli Duh Sveti
možemo razumjeti istinu. Mnogi profesori
pričaju da ih je fasciniralo kada su na licima
studenata mogli vidjeti kako iz njih izlazi
svjetlo, oni su nešto shvatili, njima je nešto
zasvijetlilo.
Svako razumijevanje, svako shvaćanje u
našemu životu moguće je samo ako Duh Sveti,
taj unutrašnji učitelj dopusti da nam zasja
istina.
Nijedno svjetlo nije jasnije, ljepše kao spoznaja
Boga. Duh Sveti vodi nas putem uvijek dublje
spoznaje Boga u našemu životu. Mnogo puta
nam se čini da smo tek na početku toga puta.
Ali vjerujemo Duhu Svetomu. On će nas voditi
k cilju.
fra Jozo Župić

„BOG JE LJUBAV“

Isus reče: „Još vam mnogo imam kazati,
ali sada ne možete nositi.“ I zbilja je teško
razumjeti i potpuno shvatiti tajnu Presvetog
Trojstvo – trojedinog Boga, Boga Oca, Boga
Sina i Boga Duha Svetoga. Presveto Trojstvo
je vječna slava Oca - Stvoritelja svega
stvorenoga, Isusa sina Njegova - Otkupitelja
svih ljudi i Duha Branitelja - Nadahnitelja
ljudskih srdaca. To je nedjeljivo jedinstvo
različitosti u ljubavi. Mi ovozemni ljudi koji
smo stvoreni za vječnost, ne bi postojali
i ne bismo imali života da u ljubavi Oca
nismo stvoreni, da u ljubavi Sina nismo
otkupljeni i da nas Duh Istine, koji ne
govori sam od sebe, ne upućuje u svu
istinu. Pitanje je koliko smo svi mi spremni
shvatiti, razumjeti, vjerovati i prihvaćati tu
istinu. Tajna presvetog Trojstva, trojedinog
Boga, je u vjeri i ljubavi. Dar je vjerovati da
„Bog je ljubav.“ Da „Bog je ljubav“, ali ne
neka jednokratna ili jednosmjerna ljubav,
ne ljubav iz interesa, već je to neprestana
životvorna ljubav, ljubav koja traje od pra
vremena i trajat će vječno, ljubav koja sve
obuhvaća. „Bog je ljubav“ To je ljubav koja
ujedinjuje, ljubav koja se ostvaruje, ljubav
koja se daruje, ljubav koja se živi. „Bog je
ljubav“ To je ljubav stvoriteljska, ljubav

spasiteljska i ljubav prosvjetiteljska. „Ta
ljubav je Božja razlivena u srcima našim
po Duhu Svetom koji nam je dan!“ Po toj
ljubavi mi možemo biti u Bogu i Bog je
u nama. Ljubav trojedinog Boga u nama
i mi u ljubavi trojedinog Boga. Kakvog
li neprocjenjivog bogatstva, ako joj
vjerujemo, ako je prihvaćamo i primamo
kada se razliva u srca naša. Koliko mi kao
članovi Crkve, koliko ja kao pojedinac, sam
za sebe, zbilja vjerujemo i prihvaćamo tu
ljubav trojedinog Boga. Koliko smo toga
svjesni i koliko živimo to bogatstvo - biti dio
vječne Ljubavi. Samo u toj ljubavi, očima
vjere, možda ćemo moći i bolje razumjeti
snagu Trojstva. U vjeri imamo pristup u
ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se
nadom slave Božje, svjesni da ovozemne
nevolje „rađaju postojanošću, postojanost
prokušanošću, prokušanost nadom. Nada
pak ne postiđuje“.
Presveto Trojstvo, nedjeljivo jedinstvo
Oca, Sina i Duha Svetoga, vjerujem u Te,
klanjam Ti se, neka je vječna slava i hvala
za nedjeljivu vječnu ljubav koja stvara,
otkupljuje i prosvjetljuje. Ti si ljubav
sama koja se neprestance daješ, razlivaš
u stvorenja svoja. Oprosti nam našu
nevjeru, oprosti nam kada na trojstvenu
ljubav odgovaramo ne ljubavlju. Milostivo
pogledaj na nas, tvoja stvorenja, daj
da prihvaćamo i ljubavlju odgovaramo
na ljubav kojom smo stvoreni, ljubav
kojom smo otkupljeni i ljubav koja nas
prosvjetljuje.
Josip

SV. ANTUN PADOVANSKI
MOLITVA NA SVEČEV BLAGDAN
Sveti Antune, veliki sveče i čudotvorče, s
vjerom se i ufanjem utječemo tebi i tvojemu
svetom zagovoru kod Boga danas, na dan tvoga
blaženog preminuća i prijelaza u vječni život
na nebesima. Svojim vjernim nasljedovanjem
Isusa Krista, svojom pokorom, čistoćom,
pravednošću, poniznošću, ljubavlju i svim
drugim kršćanskim krepostima u herojskom
stupnju, ukratko, svojom izvanrednom
svetošću, zaslužio si vječnu slavu kod Boga i
ljudi. Time si pokazao put kojim je i nama ići,
svijetli primjer kako ćemo i mi nasljedovati
svoga Spasitelja, Isusa Krista. Bio si već za
svoga zemaljskog života toliko drag Bogu
da je Djetić Isus sišao u tvoje naručje i da si,
promatrajući ga svojim očima, mogao s njime
tajnovito i ljubazno razgovarati. Sada si mu
još draži u nebu. Molimo te, zagovaraj nas
kod dobroga Boga. Preporučamo ti prije svega
potrebe Crkve u našem hrvatskom narodu i po
svem svijetu; preporučamo ti sve svećenike da
uspješno naviještaju ljudima Radosnu vijest
spasenja i vode ih k pravom miru u Bogu;
zatim, sve naše redovnike i redovnice, da se
žrtvuju za Krista i bližnjega; sve naše obitelji,
da žive po Božjem zakonu u slozi i ljubavi; našu
mladež, da ustraje u svetim idealima; naše
starce, bolesnike i sve koji trpe, da strpljivo za
Isusom nose svoj križ; umiruće, da preminu u
milosti Božjoj, i pokojnike, da se raduju vječnoj
svjetlosti neba. Po tebi neka bude vječna hvala
i slava Bogu Ocu i Sinu i Duhu Svetomu: “Divan
je Bog u svetima svojim!” Amen.
www.franjevci-zemun.com

TJEDNI KALENDAR
PONEDJELJAK, 13. lipnja
ANTUN PADOVANSKI
UTORAK, 14. lipnja
Ruﬁn, Vaterije, Elizej
SRIJEDA, 15. lipnja

Vid, Modest i Krescencija
ČETVRTAK 16. lipnja
TIJELOVO – BRAŠANČEVO
PETAK, 17. lipnja

Emilija, Rajner, Inocent
SUBOTA,18. lipnja

Marko i Marcelijan, Ozana
NEDJELJA, 19. lipnja

12. kroz godinu, Romuald G.

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.

