
RASPORED SV. MISA I MISNIH NAKANA 

Ovu nedjelju slavimo Presveto Trojstvo. 
Prvo čitanje ističe Boga kao dobrog Oca. Ne 
naziva ga izričito Ocem. Nabraja njegove 
očinske osobine. Milostiv i milosrdan, spor 
na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću. 
Kršćanski otac se odnosi prema svojoj djeci 
upravo na ovaj način. 
Drugo čitanje ističe ulogu Duha Svetoga. 
Radost ,  uzajamna ut jeha,  mir , 
usavršavanje, sloga su plodovi Duha 
Svetoga. Ovdje su stavljeni u glagolskom 

obliku kao zadaća. Potrebno je da aktivno sudjelujemo u ostvarivanju uvjeta kako bi 
naš duh i Duh Sveti rodili plodovima na vlastito spasenje i spasenje naroda, osoba i 
zajednica. 
Pavao prenosi pozdrave kršćanima Korinta nazivajući svetima članove zajednice u 
kojoj se on nalazi i iz koje piše. Svetost je po milosti Isusa Krista, u ljubavi Boga Oca 
i zajedništvu Duha. Sveti smo jer Presveto Trojstvo se nastanilo u nama, boravi u 
nama kao udovima Crkve Kristove, uključujući sve kršćanske vjeroispovijesti: 
pravoslavnu, protestantsku i druge odijeljene Crkve. U Presvetom Trojstvu postoji 
jedinstvo u Duhu Svetomu i to jedinstvo se preslikava, prelijeva na ovozemaljsko 
mistično jedinstvo svih kršćana. Zato je svaka Crkva sveta. 
Evanđelje govori o Isusu, Sinu Jedinorođencu i njegovu poslanju da spasi sve koji u 
Njega vjeruju: bilo Židovi, bilo Grci, bilo rob bilo slobodnjak, bilo žensko ili 
muško… 
Otac milosrđa ostaje sam u nebu, odriče se Sina svoga u izvornom „obliku“ kako bi 
spasio svoje stvorenje dajući mu svoju božansku narav. Nikad više u Presvetom 
Trojstvu neće biti „čisti“ Bog. Cijelo Trojstvo u sebi se bitno promijenilo po 
utjelovljenju druge Božanske Osobe. Po uskrsnuću Isusa Presveto Trojstvo je čovjek, 
zajednica od krvi i mesa, Crkva iz svih naroda i plemena, puka i jezika. 
Crkva koja je okrenuta svijetu i šalje svoje misionare ne da osude svijet nego da se 
svijet spasi po njima, po Isusu koji ima njihovo srce i lice. To je naše zvanje i naše 
poslanje. Biti boravište Presvetog Trojstva: da milost Gospodina našeg Isusa Krista, 
ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga uprisutnjujemo u mjestima i narodima 
da se spase za vječni život. 

ŽUPA BL. IVANA MERZA 
ZAGREB - ŠPANSKO 

Hvala ti orle Kristov što si nam pokazao put k Suncu! 
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Račun Župe: IBAN HR7323600001102194051  
 Uredovno vrijeme župnog ureda: od utorka do petka od 17.00 do 18.00 sati 

Župni ured ne ureduje: ponedjeljkom, subotom, nedjeljom i blagdanima 

07. 06.  NED 
PRESVETO 
TROJSTVO 

09.30 
+ MARA I MARIJAN CIKOJEVIĆ 
  
PRO POPULO 

08. 06. PON svagdan 18.30 + KATA I PETAR VLAŠIĆ 

09. 06.  UTO svagdan 18.30 - KOLEKTIVNA NAKANA 

10. 06.  SRI svagdan 18.30 
 + KATA I ANDRIJA JUKIĆ I JOSIP 
FRANCIŠKOVIĆ 

11. 06.  ČET TIJELOVO 18.30 + SLAVKO PIŠONIĆ 

12. 06. PET svagdan 18.30 - KOLEKTIVNA NAKANA 

13. 06.  SUB svagdan 18.30 + DRAGUTIN KOS I + IZ OB. KOS 

14. 06.  NED 
XI. NEDJELJA 

KROZ GODINU 
09.30 

+ JOZO I LUCIJA JOZELJIĆ 
  
PRO POPULO 



AKUALNOSTI 

■ TIJELOVO – U četvrtak je svetkovina Tijelova. Sv. Misa je u 9.30 sati, a nakon sv. 

Mise tijelovska procesija. Od srca vas pozivam, dragi župljani, na sv. Misu i da 

sudjelujemo u procesiji našom župom od mjesta izgradnje naše župne crkve do Dječjeg 

trga. Pozivam obitelji koje bi željele pripremiti četiri postaje, sjenice za procesiju kao i 

proteklih godina. Hvala unaprijed.  

■ Zahvaljujem svima koji su sudjelovali na hodočašću Majci Božjoj od kamenitih 

vrata. Ni kiša nije spriječila da nas stotinjak krene i uputi svoju molitvu nebeskoj 

Majci. 

■ U uredovno vrijeme župnog ureda možete upisati misne nakane za mjesec srpanj, 

kolovoz i rujan.  

■ Župni ured ureduje od utorka do petka od 17.00 do 18.00 sati. 

■ Mise kroz tjedan slave se redovito u 18.30 sati.  

■ Sljedeće nedjelje misa je u 09.30 sati na zemljištu.   

■ Slobodno si uzmete katolički tisak: Glas koncila i Katolički tjednik, župni listić i dr. 

■ Hvala svima koji su dali svoj dar za Župu!  

NEDJELJNO EVANĐELJE 

SMIJEH KAO LIJEK 

LITURGIJSKI KUTAK 

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga 

Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima 

život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet 

spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je 

osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.« (Iv 3, 16-18) 

Kako je maleni dječak objasnio tajnu Presvetog Trojstva svetom Augustinu? 
Jednom zgodom veliki crkveni naučitelj sveti Augustin razmišljao je o tajni 
Presvetog Trojstva. Htio je svakako dokučiti: kako je moguće da su u Bogu tri 
osobe, a samo jedan Bog. Šetajući tako zadubljen u misli dođe do nekog dječa-
ka, koji je školjkom prelijevao more u jednu malu rupu na morskoj obali. 
Sv. Augustin se zaustavi i upita: Što to radiš dječače? Želim more preliti u o-
vu rupu, odvrati dječak. Augustin se nasmije i odvrati. Uzalud se trudiš! Oka-
ni se tog neuspješnog posla. Tvoja je želja i nastojanje nemoguće. Kroz sva 
tisućljeća ne bi mogao pregrabiti mora i preliti ga u tu rupu. 
Zar je zbilja to nemoguće? – upita dječak i svojim se velikim, nevinim očima 
zagleda u Augustina. Ti misliš da je to nemoguće i meni se smiješ, što poku-
šavam more preliti u malu rupicu. No i ti činiš nešto slično: htio bi preliti nei-
zmjerni ocean Božjeg bića u malu posudu svog razuma. Prije ću ja uspjeti pre-
liti cijelo more u ovu malu rupicu, nego ćeš ti shvatiti da je Presveto Trojstvo 
jedan Bog u tri osobe. 

UTVRĐIVANJE GRADIVA 

Seoski župnik svake nedjelje od riječi do riječi pročita istu propovijed. Vjernicima je konačno 

dojadilo slušati iste riječi, pa njihovi predstavnici odlučiše požaliti se biskupu. Po biskupovoj 

želji generalni vikar je trebao osobno ispitati kako stvari doista stoje. Jedne nedjelje nenajavlje-

no dođe u crkvu i sakri se iza stupa. Nakon mise okupi vjernike koji su se žalili i s njima ode u 

sakristiju.  

Pred župnikom ih upita: 

* Je li svećenik i danas doslovce ponovio istu propovijed? 

- Doslovce - odgovoriše mu gotovo uglas. 

* Jeste li namjerno opet ponovili istu propovijed? - sada generalni vikar upita župnika. 

- Naravno da sam je namjerno ponovio. A mogu li ja sada njih nešto pitati? - dometnu župnik. 

* Pitajte! - reče mu vikar. 

- Tko od vas, dragi moji vjernici, znade ukratko izreći glavne misli iz moje današnje i više puta 

ponavljane propovijedi? 

Nastade műk, a, pošto nije dobio nikakav odgovor, župnik objasni uvaženom gostu da ne mo-

že ići dalje dok mu vjernici ne svladaju staro gradivo. 


