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05. 06. NED 
DUHOVI 

PEDESETNICA 
10.00 

PRO POPULO 

  
+ VERONIKA I ANTE SOLDO 

06. 06. PON BDM Majka Crkve 18.30 - NA NAKANU 

07. 06. UTO svagdan 18.30 - KOLEKTIVNA NAKANA 

08. 06. SRI svagdan 18.30 + IZ OB. PANTALER 

09. 06. ČET svagdan 

18.30 

  
19.00 

KLANJANJE PRED PRESVETIM 

  
+ BORIS PISKULIĆ 

10. 06. PET svagdan 18.30 - KOLEKTIVNA NAKANA 

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

12. 06. NED 
PRESVETO 
TROJSTVO 

10.00 

PRO POPULO 

  
+ SLAVKO PIŠONIĆ 

Sedam darova Duha Svetoga  

1) Intellectus - razum:Tako nam je Bog darovao poklon razuma. Razum: dobro je osloniti se na svoj osjećaj. Takoreći iz 
trbuha, donositi odluke, osjećaje istinski i ozbiljno uzeti. Razum nije pri tom podređen. On je poput naočala kroz koje 
mi smijemo shvaćati život. Osjećaj i razum spadaju nedjeljivo zajedno. On nas čuva od prebrzih i nepromišljenih odlu-
ka. On nam pomaže kod svih veza na gore, u nebo, da ne izgubimo tlo pod nogama. Molimo stoga Duha Svetoga za 
dar - razuma! 

2) Scientia - znanje:Bog nam je povjerio svijet. On nas je pozvao na istraživanje, na pronalaženje, tim da stavljamo pita-
nja odakle dolazimo i kuda idemo. Odgovornost za stvoreno on nam dozvoljava nositi. S njegovom pomoći prodiremo 
mi u nezamislive dimenzije. Mi istražujemo postanak svijeta, snage koje spajaju atome. Mi slušamo zujanje prvobitnog 
prapraska iz beskrajne daljine. A ipak, nalazimo mi uvijek ponovno Boga u malom kao i velikom. Kako divna je tvoja 
tvorevina veliki Bože! Podari nam Duha znanja kako bi naučili da se čudimo! Daj nam prepoznati svijet i sačuvati nje-
govo veličanstvo! 

3) Sapientia - mudrost:Prava riječ u pravo vrijeme, na pravom mjestu: zaista je jedna mudrost koja sve to može uzeti u 
obzir. Tko donosi odluke, taj zna kako može biti teško biti uvjerljiv. Onaj tko hoće vladati svojim životom zna, kako 
može biti teško odžati se. Biblija govori o mudrosti kao o kćeri Boga - ona je putna pratilja koja vodi u život. Ludi žive 
na površini - mudraci su bogatiji nego moćnici i velikani zemlje. Dobri Oče, podari nam Duha mudrosti kako bi naučili 
razlikovati dobro od lošega! 

4) Consilium - Savjet:Dobar savjet je skup - s drugim riječima: onaj tko ne zna dalje, sluša svaki glas, koji hoće ukazivati 
na izlaz. Mnogi glasovi nam danas kažu kako trebamo živjeti, što čini zadovoljstvo, kako se postaje uspješan, lijep i 
bogat. Ali dobar savjet nije lako naći. Ljudi koji zaista slušaju, pomažu sebi pri tom, slušati glas duše te nalaze rješenja 
koja izlaze iz njihove unutrašnjosti - takovi su postali zaista rijetki. Blago onom koji ima takove prijatelje čiji savjet dola-
zi iz srca. Podari nam Bože takove putne pratioce s darom dobrog savjeta! 

5) Pietas - pobožnost: Pobožnost ne podrazumijeva kvantitet tj. mnoštvo već kvalitet - iskrenost naših molitava i naše 
povezanosti s Bogom. Bog nam je u Sinu sve poklonio što je imao. Na kraju i nadu vječnog života da smrt nema zadnju 
riječ. Osobna molitva i nedjeljno slavljenje Službe Božje je odgovor Crkve na to, što je Isus na nama učinio i još uvijek 
čini. Onaj tko izostaje od nedjeljnog okupljanja zajednice, onaj ostaje dužan odgovora Isusu i udaljuje se od Crkve. To 
nije malenkost. Mi smo tu za Boga, jer je on za nas tu. Podari nam Bože duboku spoznaju za tvoje obraćanje nama i ne 
daj nam zaboraviti što si ti za nas učinio! Podari nam Duha pobožnosti! 

6) Timor Domini - Strah Božji: «Jedno je oko koje sve vidi»: onaj koji Boga takorečeno shvati kao knjigovođu koji pedan-
tno vodi knjigu o grijesima svakog pojedinca, taj nije ništa razumio o Isusovoj blagovijesti. Božja ljubav je tako prekom-
jerno velika da ja za to ne nalazim riječi. Isusova blagovijest predstavila nam je Boga kao sve-opraštajućeg, punog ljuba-
vi i beskrajno dobrog Oca koji ne kažnjava već spašava. Koji ne uništava već podiže. Strah od Boga, to držanje kršćana, 
nije ponižavajuće-ropski podložno, već je uspravno stajanje i nijemo čuđenje pred Božjom ljubavlju koja je veća od 
malodušne ljudske pravednosti. Podari nam Bože Duha čuđenja pred tvojom ljubavi! 

7) Fortitudo - jakost: Bog koji je svemoguć uzeo nas je u svoju veličinu. Čovjek nije neznatan i najmanji u svemiru: on je 
slika beskrajnoga, svemogućeg i jakog Boga. Mi smo ljudi čije dostojanstvo je slika o svetosti Boga. Ona unutrašnja 
snaga i jakost ne može i ne smije biti nikome oteta. Stoga se ljudi nadrastaju, kada se radi o tome, da sačuvaju svoje 
dostojanstvo i dostojanstvo drugih potlačenih ljudi. Molimo mi za Duha jakosti, da u vjernosti položimo svjedočanstvo 
za sve ljude koji su stvoreni na sliku Boga, kako bi se obnovilo lice zemlje. 



AKTUALNOSTI 

■ Roditelji prvopričesnika i krizmanika mogu podići fotografije i 
uspomene od proslave sakramenata u župnom uredu do 01. srpnja.  

■ Ovaj tjedan župni ured radi redovito od utorka do petka od 17.00 do 
18.00 sati. Sakrament ispovijedi od utorka do petka od 18.00 do 18.25 
sati.  

■ Ženska molitvena zajednica svoje redovite susrete ima srijedom u 
19.00 sati na župnom zemljištu. Pozivamo sve župljanke da se uključe u 
molitvenu zajednicu. 

■ Isusovi prijatelji jučer su imali posljednji susret u ovoj pastoralnoj 
godini, druženja i molitvu nastavljamo nakon ljeta. 

■ Pozivam roditelje ministranata (odraslih i malih) da prijave broj 
sudionika na ministrantskom druženju koje će biti 12. lipnja nakon 
mise, kako bi sve mogli organizirati na vrijeme. 

■ Pred nama su sljedeće svetkovine: svetkovina Presvetog Trojstva 
sljedeću nedjelju  a 16. lipnja je Tijelovo i  tijelovska procesija od 
zemljišta do kapelice. Mise su u 10.00 sati na župnom zemljištu. 

■ Naš bivši praktikant Dominik Cestar, u subotu 11. lipnja ima 

svećeničko ređenje u 10.00 sati u varaždinskoj katedrali Uznesenja 

BDM. Nakon ređenja Dominik će 26. lipnja slaviti i svoju mladu 

misu u 10.30 sati kraj kapele Srca Isusova u Majerju (Petrijanec). Svi 

ste od srca pozvani. Također 24. lipnja naš mješoviti zbor predvodi 

liturgijsko pjevanje na trodnevnoj duhovnoj pripremi za mladu 

misu. U autobusu ima još nešto slobodnih mjesta pa tko želi ići može 

se prijaviti u župnom uredu. ( put je besplatan) 

STEPINAC O OBITELJI 

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE 

MISLI IVANA MERZA 

I doista! U duši žene, gdje je ponestalo pijeteta prema Bogu, ruši se brzo 

i zid ograde, koja brani poštenje i ponos žene, a to je stidljivost. Uzalud 

će žena nastojati da iznudi poštivanje od strane muškaraca dok se bude 

više vidjela na bučnim ulicama i razuzdanim zabavama nego u kraljev-

stvu svoga doma. A kad po nesreći izgubi poštenje i padne žrtvom tjele-

sne pohote, onda je njezin život vrlo gorak, a svršetak vrlo žalostan, 

prema riječima Svetoga Pisma: »Svaka žena bludnica bit će zgažena kao 

smeće na ulici.« (Sir 9,10)  

Nagovor djevojkama Domaćinske škole u Zagrebu, prigodom Svete Mise na 

dan sv. Obitelji, 11. siječnja 1942. 

Srce Isusovo, Tebi posvećujem svoj život: ako je na Tvoju slavu 

da trpim i tako dođem k Tebi, neka bude Tvoja volja. 

EVANĐELJE 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako me ljubite, zapovije-
di ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branite-
lja da bude s vama zauvijek. 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.« (Iv 14, 15-16.23b-26)  

Božje pripuštanje fizičkog i moralnog zla tajna je koju Bog osvjetljuje u 

svom Sinu Isusu Kristu koji je umro i uskrsnuo da pobijedi zlo. Vjera 

nam daje sigurnost da Bog ne bi dopustio zlo kad ne bi učinio da iz sa-

moga zla proiziđe dobro, putovima koje ćemo potpuno znati tek u 

vječnom životu. (KKC 324)  


