
NEDJELJA DUHOVA5. lipnja 2022.
Prva je nedjelja u mjesecu kada molimo zaduhovna zvanja i kada se prikupljajudobrovoljni prilozi za naše svećeničke iredovničke kandidate.
Sutra na DUHOVSKI PONEDJELJAK misesu ujutro u 7:00 i navečer u 19:00 sati.Spomen je i Bl. Dj. Marije Majke Crkve.
U subotu, 11. lipnja, svečanu misu povodomproglašenja svetim Charlesa de Foucaulda u12:00 sati će slaviti apostolski nuncij u RH,mons. Giorgio Lingua.
Iduća nedjelja: PRESVETO TROJSTVO. Mise suu 7:00; 8:00; 9:00; 10:30 župna i 19:00 sati.
NOVI RASPORED NEDJELJNIH MISA UNAŠOJ CRKVI je od nedjelje 3. srpnja i toprema rasporedu: 7:30 sati, 9.00 sati, 10:30sati i 19:00 sati. Preko tjedna ostaje misaujutro u 7:00 sati.
TIJELOVSKA PROCESIJA je 16. lipnja iza župnemise kroz dio ulica u župi.
HODOČAŠĆE SV. IVI U PODMILAČJE je usubotu 9. srpnja. Cijena je 150 kn. Možete seprijavljivati u sakristiji
PUNITI SE DUHOM SVETIMČovjek je po svojoj naravi slab pa ga raznezavodljivosti mogu navesti na pogrešan put iudaljiti ga od Boga. Zato nam je Isus poslaoBranitelja – Duha Svetoga. Branitelj je netko tko jeuvijek uz nas, tko nas štiti i nadahnjuje da idemopravim putem. Ispunja nas Božjom snagom, hrabrinas i jača, da bismo bili dobri i pošteni. Duh Svetivodi i čuva Crkvu. Daje nam darove po kojimamožemo razumjeti Isusove riječi, prepoznati Istinute riječju i životom svjedočiti svoju vjeru.

MISNE NAKANENedjelja, 5. lipnja7:00 sati +MARKO, ANA8:00 sati PO NAKANI9:00 sati +STIPO, MARA PETROVIĆ10:30 sati ŽUPNA MISA12:00 sati +ANTUN, ANASTAZIJA PALIĆ19:00 sati +0B. IMENJAK
Ponedjeljak, 6. lipnja7:00 sati +PERICA MIOČ; ZA DUŠE U ČISTILIŠTU19:00 sati +SLAVKO BOŽIČEKUtorak, 7. lipnja7:00 sati +MANDA, ANITA, ROMANO, DAVORKA,MARIN, RAJKA19:00 sati +FRANJO, +OB. PICEK, BRATIČEVIĆ

Srijeda, 8. lipnja7:00 sati PO NAKANI GOSPE OD BRZE POMOĆI19:00 KOLEKTIVNA
Četvrtak, 9. lipnja7:00 sati +DAVORIN ANTE19:00 sati +ANTUN ŠUŠKOVIĆ, OB. ARLAVI,ŠUŠKOVIĆ
Petak, 10 lipnja7:00 sati ZA OBRAĆENJE JEDNE OSOBE19:00 sati KOLEKTIVNA

Subota, 11. lipnja7:00 sati NA ČAST MAJCI BOŽJOJ19:00 sata ZA ZDRAVLJE OBITELJI KRALJEVIĆ
Nedjelja, 12. lipnja7:00 sati +JOZO, JOSIP, IVAN, IVICA, MARTIN,REZA8:00 sati PO NAKANI9:00 sati +ANTUN TOPALOVIĆ10:30 sati ŽUPNA MISA12:00 sati +DAVORIN ANTE19:00 sati +PETAR, GRGICA, AUGUST, MINKA

EVANĐELJE PO IVANUU ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. Ija ću moliti Oca i on će vam dati drugogaBranitelja da bude s vama zauvijek. Ako metko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac mojljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega senastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih nečuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Ocakoji me posla. To sam vam govorio dok samboravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga ćeOtac poslati u moje ime, poučavat će vas osvemu i dozivati vam u pamet sve što vam jarekoh.« Iv 14, 15-16.23b-26

Branitelj – Duh Sveti,koga će Otac poslati u moje ime,poučavat će vas o svemui dozivati vam u pamet sve što vam jarekoh.



UZ DANAŠNJU NEDJELJU…Ovom svetkovinom Katolička crkva slavi svojrođendan. U ovaj dan Crkva je počela svojpovijesni hod od Jeruzalema do svih narodasvijeta sve do kraja vremena. Ovim danom onaočitovala svijetu, postala vidljiva zbog Isusovihdjela u njoj. Isus Krist je jedini Spasitelj svijeta. Nobez Duha Svetoga taj spas ne bi mogao do krajasvijeta biti ostvaren. Isus Krist je uzeo na sebenaše grijehe i patnje, bolesti, smrti i krivice. Sve jeto uništio na svom križu, a onda u svom uskrsnućunas uskrisio i tako započeo novo čovječanstvo. Nosve bi to ostalo uzaludno kada Duh Sveti ne bikroz povijest čovječanstva to spasenjeprimjenjivao na sve ljude. Isusu je bilo važno daDuh Sveti siđe na apostole i Crkvu. On je rekao:„Ne idite iz grada dok se ne obučete u siluodozgor.“ Papa Pavao VI. je napisao: “Ima uevangelizaciji niz metoda koje su dobre, ali ninajsavršenije od njih ne bi mogle zamijeniti tihodjelovanje Duha. Bez njega ništa ne vrijedi ninajvještija priprava navjestitelja. I najuvjerljivijaoštroumnost bez njega je pred ljudskim duhombespomoćna. Sve psihološke i sociološke do utančine razrađene sheme bez njega se ubrzopokazuju bezvrijednima.“Potrebno je svima nama osvijestiti da je Duh Svetiveličanstveni dar svijetu. Potrebno se sjetiti da jošuvijek Duh čeka da ga primimo u svoj dom i naradna mjesta, da mu dopustimo ući u strukturedruštva da bi tako razorio zlo i stvorio bolji svijet.

DAROVI DUHA SVETOGAMudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnosti strah Božji.PLODOVI DUHA SVETOGALjubav, radost, mir, strpljivost, velikodušnost,uslužnost, dobrota, krotkost, vjernost, blagost,uzdržljivost, čistoća.
GRIJESI PROTIV DUHA SVETOGAMnogi ljudi pitaju što je zapravo hula protiv DuhaSvetoga. Hula protiv Duha Svetoga je kad čovjekosuđuje Božja milosrdna djelovanja i pripisuje ihZlomu i zlim duhovima kad je očito da je todjelovanje Duha Svetoga. Najbolji primjer imamo uSvetom pismu u Mt 12, 22-32 i Mk 3, 22-30. NaIsusovo čudo ozdravljenja opsjednutog čovjeka,koji je bio slijep i nijem, farizeji, koji su ga mrzili,čuvši o tom milosrdnom djelu rekoše: „Taj čovjekizgoni đavla po Belzebubu!“ Isus je odgovorio daje on učinio to djelo po sili Duha Svetoga. Rekaoje: „Zato će se svaki grijeh i hula oprostiti ljudima,ali hula protiv Duha Svetoga ne će se oprostitinikada. Ako tko rekne što protiv Sina Čovječjega,može mu se oprostiti, ali tko rekne što protiv DuhaSvetoga, ne može mu se oprostiti ni na ovomsvijetu ni na drugome“. A u evanđelju sv. Markastoji: „'Zaista, kažem vam, sva grješna djela ipogrde, ma kolike bile, oprostit će se sinovimaljudskim. Ali tko pogrdi Duha Svetoga, taj ne ćeimati oprosta nikada, nego će biti opterećenvječnim grijehom'.'“Grijesi su, dakle:Ufati se preuzetno u milosrđe Božje.Zdvajati o milosrđu Božjem.Protiviti se priznatoj istini kršćanske vjere.Zaviđati bližnjem na darovima Božjim.Odbijati tvrdokorno spasonosne opomene.Ustrajati hotimice u nepokori.Duha Svetoga nema gdje je:oholost, neposlušnost, zavist, srdžba, svađa,neprijateljstvo, spletkarenje, razdor, bludnost,nečistoća srca, idolopoklonstvo, čaranje, gatanje,proricanje budućnosti, ljubomora, pijančevanje,razuzdana gozba.

VELIČINA SVETE MISE- istinito svjedočanstvo -
Otac Leopold Mandić je zbog svoje jake vjere biosiguran da je sveta misa svemoćno oružje kojem nisvevišnji Gospodin ne može odoljeti. Kad god bi naoltaru molio za neku posebnu milost, uvijek je biosiguran da će mu molba biti udovoljena. I Gospodin gaje uslišavao. Rano ujutro, 6. travnja 1935. gospodinAmerigo Alibardi iz Padove išao je potražiti liječnika zasvoju suprugu koja se nalazila u vrlo teškom stanju.Prije dva dana trebala je roditi dijete, ali je izgledalo daje to sasvim nemoguće. Bolovi su bili strašni, i ona jebila pri kraju života. Njezin muž pođe zatražiti pomoć,ali u taj rani sat nije znao kome da se obrati. Dok jeprolazio pokraj kapucinske crkve, sjeti se fra Leopolda iode s njime razgovarati. Fra Leopold već je bio u svojojispovjedaonici. Čim je čuo za slučaj, začas se saberete reče gospodinu Alibardiju:- Vjerujete li?- Da, oče!- Pođite sada odmah u baziliku sv. Antuna i pobožnobudite na svetoj misi. Vratite se kući, pogledajte kakostvari stoje i dođite me obavijestiti.- Oče, rado ću biti na misi kasnije, ali sad ne mogu.Moram potražiti jednog profesora liječnika. Žena mi jena samrti.- Rekao sam vam da odmah pođete na svetu misu!Čovjek kao pokošen tajanstvenom silom ode na misu,vrati se kući i nađe ženu da je rodila prekrasno dijetebez ikakvih poteškoća i to upravo u trenutku kada jeizlazio iz crkve nakon mise. Vrati se fra Leopoldu iispriča mu što se dogodilo.- Nisam li Vam rekao da vjerujete u svetu misu?Odvrati fra Leopold smiješeći se.
Zato na misi uvijek imajte neku svoju nakanu inemojte nikada misu omalovažavati. Velike sestvari mogu dogoditi ako imamo vjere.

Izdaje: Župa sv. Mihaela arkanđelaKapucinska 47, 10040 ZAGREBfra Goran Rukavina, župnikVAŠ DAR ILI DONACIJAIBAN: HR0723600001102943982


