9. lipnja 2019.* Duhovi /C
Br. 399 (23/2019.)

1. Čitanje (Dj 2, 1-11)
Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su
bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada
šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar.
Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se
kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po
jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha
Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako
im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su
boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda
pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se
mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti
svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se
govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore
Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje
na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani,
Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i
Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije,
Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice
Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi –
svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju
veličanstvena djela Božja.«

Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34
Pošalji Duha svojega, Gospodine,
i obnovi lice zemlje!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine,
puna je zemlja stvorenja tvojih.
Ako dah im oduzmeš, ugibaju,
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.
Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!

Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.

2. Čitanje (Rim 8, 8-17)
Braćo: Oni koji su u tijelu ne mogu se Bogu
svidjeti. A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh
Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha
Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama,
tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je
život zbog pravednosti. Ako li Duh onoga koji
uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj
koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna
tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.
Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po
tijelu živimo! Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam
je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela,
živjet ćete. Svi koje vodi Duh Božji sinovi su
Božji. Ta ne primiste duh robovanja da se opet
bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem
kličemo: »Abba! Oče!« Sâm Duh susvjedok je s
našim duhom da smo djeca Božja; ako pak
djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a
subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno
trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.

Evanđelje (Iv 14, 15-16.23b-26)
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja
ću moliti Oca i on će vam dati drugoga
Branitelja 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.«

RASPORED SV. MISA
7,30 + ob. Penić

NEDJELJA 9. lipnja

za duše u čistilištu; za žive i pokojne iz ob.

9,00 Cerovski, Belošević i Dorotić
10,30 Za župljane

PEDESETNICA
DUHOVI
Dj 2,1-11; Ps 104; Rim 8,8-17; Iv 14,1516.23b-26

PONEDJELJAK 10. lipnja

BDM Majka Crkve
Post 3,9-15.20; Jdt 13,18.19; Iv 19,25-27

UTORAK 11. lipnja
sv. Barnaba
Dj 11,21b-26; 13,1-3; Ps 98; Mt 10,7-13

SRIJEDA 12. lipnja

sv. Leon

2Kor 3,4-11; Ps 99; Mt 5,17-19

ČETVRTAK 13. lipnja

sv. Antun Padovanski
2Kor 3,15-4,1.3-6; Ps 85; Mt 5,20-26

PETAK 14. lipnja

sv. Elizej

2Kor 4,7-15; Ps 116; Mt 5,27-32

SUBOTA 15. lipnja

sv. Vid

2Sol 3,6-12.16; Ps 127; Mt 25,14-30

NEDJELJA 16. lipnja

+ Goran i Stjepan; Rozalija i Dragutin;

12,00 Štefica i Branko
19,00 na nakanu

7,30 + Franjo i Ankica
19,00 na nakanu
7,30 + Slavko i Dragica Filipčić
19,00 Zajednička nakana
7,30 na čast sv. Josipu
19,00 + Borivoj Ivanović
7,30 + Josip i Terezija Žerjav
+ Ante i Marija Damić; ob. Damić, Jurišić i

19,00 Kalafatović
7,30 + Luka Gašparović

19,00 Zajednička nakana
7,30 na nakanu sv. Josipu za Domovinu
19,00 + Ivan i Marija Šprajc; Marica Murković
7,30 na čast i zahvalu sv. Josipu od Truse Pušić

PRESVETO TROJSTVO
Izr 8,22-31; Ps 8; Rim 5,1-5; Iv 16,12-15

9,00 + Vjekoslav Jugec
10,30 Za župljane
19,00 za žive i pokojne iz ob. Petrač, Fulir i Krijan

Bože, ti otajstvom današnje svetkovine posvećuješ u svakom
plemenu i narodu cijelu Crkvu. Izlij na sav svijet darove svoga Duha:
što si svojom dobrotom učinio na počecima Crkve
to i danas izvrši u srcu svojih vjernika.

ZAHVALJUJEMO I MOLIMO
Za dobročinitelje naše Župe, Pučke kuhinje i
župnog Caritasa. Za obitelji, duhovna zvanja,
siromašne, bolesne i nemoćne iz naše Župe.

Za sve vjerne mrtve:
Pokoj vječni daruj im,Gospodine!

PEDESETNICA - DUHOVI
Ovom svetkovinom Katolička crkva slavi
svoj rođendan. U ovaj dan Crkva je počela
svoj povijesni hod od Jeruzalema do svih
naroda svijeta sve do kraja vremena. Ovim
danom ona očitovala svijetu, postala vidljiva
zbog Isusovih djela u njoj.
Isus Krist je jedini Spasitelj svijeta. No bez
Duha Svetoga taj spas ne bi mogao do
kraja svijeta biti ostvaren. Isus Krist je uzeo
na sebe naše grijehe i patnje, bolesti, smrti i
krivice. Sve je to uništio na svom križu, a
onda u svom uskrsnuću nas uskrisio i tako
započeo novo čovječanstvo. No sve bi to
ostalo uzaludno kada Duh Sveti ne bi kroz
povijest čovječanstva to spasenje
primjenjivao na sve ljude. Isusu je bilo
važno da Duh Sveti siđe na apostole i
Crkvu. On je rekao: „Ne idite iz grada dok
se ne obučete u silu odozgor.“ Papa Pavao
VI. je napisao: “Ima u evangelizaciji niz
metoda koje su dobre, ali ni najsavršenije
od njih ne bi mogle zamijeniti tiho
djelovanje Duha. Bez njega ništa ne vrijedi
ni najvještija priprava navjestitelja. I
najuvjerljivija oštroumnost bez njega je pred
ljudskim duhom bespomoćna. Sve
psihološke i sociološke do u tančine
razrađene sheme bez njega se ubrzo
pokazuju bezvrijednima.“
Potrebno je svima nama osvijestiti da je
Duh Sveti veličanstveni dar svijetu.
Potrebno se sjetiti da još uvijek Duh čeka
da ga primimo u svoj dom i na radna
mjesta, da mu dopustimo ući u strukture
društva da bi tako razorio zlo i stvorio bolji
svijet.

332. OBLJETNICA IZBORA
SV. JOSIPA ZA ZAŠTITNIKA HRVATSKE
Devetog i desetog lipnja 1687. godine
Hrvatski je Sabor izabrao sv. Josipa za
nebeskog zaštitnika Hrvatskog Kraljevstva,
odnosno hrvatskog naroda.
U Protokolu Hrvatskog Sabora od 9. i 10.
lipnja 1687. godine nalazi se na latinskom
jeziku zapisano:
„Sveti Josip, Krista Spasitelja vjerni
hranitelj, Djevice Bogorodice djevičanski
zaručnik, za posebnog zaštitnika Kraljevine
Hrvatske u Državnom saboru godine 1687.
od redova i staleža jednoglasno je
odabran.“

PREPORUKA
SV. ANTUNU
Spomeni se,
sv. Antune, da si
uvijek pomagao i
tješio sve koji su se
tebi utjecali u svojim potrebama.
S čvrstim pouzdanjem preporučam se i ja
tvom moćnom zagovoru kod Boga. Ne
odbij
moje
prošnje
i
svojim
posredovanjem kod Boga isprosi mi –
ako je za dobro moje duše – milost … za
koju te molim. Pomozi mi u ovoj mojoj
potrebi i nevolji!
Blagoslovi mene, moj rad, moju obitelj i
sve moje drage, čuvaj nas od bolesti i
pogibli duše i tijela! Sve nas krijepi da u
boli i kušnji ostanemo čvrsti u vjeri i
ustrajni u ljubavi. Amen.

NEDJELJNE OBAVIJESTI (9. lipnja 2019.)
Danas je druga nedjelja u mjesecu
– nedjelja caritasa. Ove nedjelje
prikupljamo za potrebe Pučke
kuhinje. Svoj prilog možete ostaviti
volonterima prilikom izlaska.
U srijedu 12. lipnja je 10. obljetnica
smrti s. Boromeje. Sveta misa
služit će se u 19 sati.
U četvrtak 13. lipnja spomendan je
sv. Antuna Padovanskog. Nakon
večernje svete mise bit će
blagoslov djece i ljiljana.
Danas je posljednja sveta misa u
12 sati. Sveta misa u 12 sati
ponovno će se služiti od 15. rujna.
U
tijeku
je
tridesetdnevna
pobožnost sv. Josipu koju molimo
svakoga dana u 18,15 s nakanom
blagoslovljenog dovršetka obnove
naše crkve.
Zahvaljujemo svim dobročiniteljima
koju pomažu obnovu crkve.
Svoj prilog za obnovu crkve možete
 donijeti u Župni ured
 uplatiti na račun:
HR8823600001501173599

Dođi, Duše Presveti,
sa neba nas posjeti
zrakom svoje milosti.
Dođi, Oče ubogih,
djelitelju dara svih
dođi, srca svjetlosti.
Tješitelju tako blag,
ti nebeski goste d rag,
pun miline, hlade tih.
Umornima odmore,
u vrućini lahore,
razgovore žalosnih.
Sjaju svjetla blaženog,
sjaj u srcu puka svog,
napuni nam dušu svu.
Bez božanstva tvojega
čovjek je bez ičega,
tone sav u crnom zlu.
Nečiste nas umivaj,
suha srca zalivaj,
vidaj rane ranjenim.
Mekšaj ćudi kamene,
zagrij grudi ledene,
ne daj nama putem zlim.
Svim što vjeru imaju,
što se u te ufaju,
sedam svojih dara daj.
Daj nam krepost zaslužnu
i smrt lijepu, blaženu,
daj vjekovit svima raj .
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