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12. 06. NED 
PRESVETO 
TROJSTVO 

10.00 

PRO POPULO 

  
+ SLAVKO PIŠONIĆ 

13. 06. PON 
sv. ANTUN, 

redovnik, prezbiter 
18.30 + AUGUST KOVAČIĆ I + IZ OB. 

14. 06. UTO svagdan 18.30 - KOLEKTIVNA NAKANA 

15. 06. SRI 
sv. Vid, 
mučenik 

18.30 
+ KATA I ANDRIJA JUKIĆ 

+ JOSIP I FRANKA FRANCIŠKOVIĆ 

16. 06. ČET 
TIJELOVO 

svetkovina 
10.00 + SLAVENKA TOMAŠEVIĆ 

17. 06. PET svagdan 18.30 - KOLEKTIVNA NAKANA 

18. 06. SUB svagdan 18.30 - NA NAKANU 

19. 06. NED 
XII. NEDJELJA 

KROZ GODINU 
10.00 

PRO POPULO 

  
+ NIKICA ĆORLUKA I + IZ OB. 

Apostol Ivan, ljubljeni učenik, iz iskustva života provedena s 
božanskim Učiteljem, predstavlja nam Gospodina Isusa kao 
svijetlo svijeta, kao istinu, kao život vječni, kao put k Ocu, kao 
božanskog pastira naših duša, kao trs na kojem mi mladice 
loze primamo životne sokove i bez kojega ne možemo živjeti. 
Sve te slike i simbole, u biti cjelokupnu svetopisamsku objavu, 
Ivan u svojoj Prvoj poslanici sažima u redak: „Bog je ljubav!“ 
Eto najdublje tajne božanskog bića. Ovdje nije riječ o Božjoj 

ljubavi prema njegovim stvorenjima, osobito prema čovjeku. To poznaje i Stari zavjet 
pa čak i islam. Ovdje je riječ o tome da je Bog ljubav u sebi samome, da je ljubav naj-
dublja tajna i najdublji sadržaj božanskog bitka, a to znači da, ako je Bog ljubav u se-
bi, onda je on to oduvijek. Kako ljubav ne može postojati kao apstraktna kategorija, 
nego je uvijek riječ o konkretnom činu prema nekome ili nečemu, to znači da o Bogu 
oduvijek postoje netko tko ljubi, netko tko je ljubljen i sam čin ljubavi, sama ljubav. 
Upravo to nam objavljuje Gospodin Isus. Naime, objavljuje nam da se u jedinstvu 
božanskog bitka oduvijek nalaze u činu ljubavi, u činu međusobnog prožimanja i 
darivanja tri osobe: Otac, Sin i Duh Sveti. Otac koji odvijeka rađa Sina te se dariva 
Sinu ljubeći ga; Sin je njegova vjerna slika te uzvraća uzdarje Ocu na način da ljubi 
Oca te mu se posve dariva; i Duh Sveti koji je vez ljubavi koji ih veže i spaja u jedno. 
Otac u Duhu rađa Sina, a Sin se u Duhu vraća i dariva Ocu. Budući da je značajka 
ljubavi da se dariva, da izlazi iz sebe prema drugima u činu darivanja, Bog je želio 
bogatstvo svoje božanske ljubavi podijeliti sa svojim stvorenjem i to osobito s onim 
koje je, budući da je obdareno razumom i slobodnom voljom, sposobno sudjelovati u 
njegovoj ljubavi. Bog Otac šalje svoga jedinorođenoga Sina kako bi nas ljude posinio, 
kako bi nas u Sinu primio kao vlastitu djecu. To znači Gospodinova riječ da je „Bog 
poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu“. Sin, Gospodin naš Isus Krist, naš 
put k Ocu, naš most prema Ocu, uvodi nas u sfere božanskoga. On je naš prolaz u 
život vječni, odnosno u kraljevstvo nebesko. Poslije slanja Sina Bog nam šalje Duha 
Svetoga, vez ljubavi koji ga veže i spaja sa Sinom u trojstveno zajedništvo, kako bi 
nas Duh Sveti po Kristu i s Kristom sjedinio s nebeskom Ocem. Otac izljeva Duha 
Svetoga na naša srca, a Duh u nama kliče „Abba, Oče!“, svjedočeći našem duhu da 
smo djeca Božja, kako veli sv. Pavao.  

Neka vam je svima blagoslovljena svetkovina Presvetog Trojstva. 



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. 

■ Pred je svetkovina Tijelova i  tijelovska procesija od zemljišta do 

kapelice. Misa je u 10.00 sati na župnom zemljištu. 

■ Naš bivši praktikant Dominik Cestar 26. lipnja će slaviti 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) 

■ Možete upisati misne nakane do kraja godine. Upis nakana je osobno 

u župnom uredu u uredovno vrijeme.  

STEPINAC O OBITELJI 

IZ ATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE 

MISLI IVANA MERZA 

Konačno, u duši žene koja prezre Boga i svoje poštenje, ponestaje i jakog 

motiva za rad. Svatko naime, tko malo pozna život, može zamijetiti, da 

su najbolje kršćanke uvijek i najbolje radnice, kao i obratno, tamo gdje 

nema straha Božjega, nema ni savjesnoga rada. A to je posve razumljivo. 

Zadnji naime kontrolor našega rada, kojemu ništa ne izmakne i koji ga 

plaća nadzemaljskom valutom, to je Gospodin Bog. Bolje kontrole nema 

za čovjeka, niti jačega motiva za domaćicu, koji bi je poticao da sve žrtve 

svoga čestitoga zvanja prinosi na oltar svoga doma, nego što je misao na 

Boga. 

Nagovor djevojkama Domaćinske škole u Zagrebu, prigodom Svete Mise na dan 

sv. Obitelji, 11. siječnja 1942. 

Lako je teoretizirati o kršćanstvu i ushićivati se za Gospodina 

Boga, kad On od nas ništa ne traži, ali biti praktičnim katolikom 

mora biti moja svrha. 

EVANĐELJE 

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Još vam mnogo imam ka-

zati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upući-

vat 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) 

Bog je stvorio svijet da očituje i priopći svoju slavu. Da stvorenja 

imaju udjela u njegovoj istini, dobroti i ljepoti – to je slava za ko-

ju ih je Bog stvorio. (KKC 319) 


