
NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA
12. lipnja 2022.

Ovaj tjedan Crkva slavi:
Ponedjeljak:  SVETI  ANTUN  PADOVANSKI,
blagdan
Četvrtak:  TIJELOVO  , obavezna svetkovina  .  Mise
su  prijepodne  u  7:00,  župna  u  10:30  sati  i
poslijepodne  u  19:00  sati.  TIJELOVSKA
PROCESIJA je  iza župne mise kroz dio ulica u
župi.
Iduća  nedjelja:  12.  kroz  godinu. Te  nedjelje
nema mise u 12 sati.
NOVI  RASPORED  NEDJELJNIH  MISA  U
NAŠOJ CRKVI je od nedjelje 3. srpnja i to
prema rasporedu: 7:30 sati, 9.00 sati, 10:30
sati i 19:00 sati. Preko tjedna ostaje misa
ujutro u 7:00 sati. 

HODOČAŠĆE  SV.  IVI  U  PODMILAČJE je  u
subotu  9.  srpnja.  Cijena  je  150  kn.  Možete  se
prijavljivati u sakristiji
Od 20 lipnja do Velike Gospe, ŽUPNI URED
radi  od  ponedjeljka  do  četvrtka
poslijepodne od 17 do 18 sati i subotom od
10 do 12 sati  .  

Zapovjedni blagdani,  u Katoličkoj  crkvi  su dani
crkvene  godine  na  koje  vjernici  trebaju  nazočiti
misi  i  uzdržati  se od teških poslova.  To su sve
nedjelje  u  godini,  Uskrs,  Duhovi,  Tijelovo,
Velika Gospa, Svi sveti, Božić i u svakoj župi je
to onaj dan kada se slavi zaštitnik župe. Za našu
župu je to svetkovina Sv. Mihaela, Gabrijela i
Rafaela.

MISNE NAKANE
Nedjelja, 12. lipnja

7:00 sati +JOZO, JOSIP, IVAN, IVICA, MARTIN,
REZA

8:00 sati PO NAKANI
9:00 sati +ANTUN TOPALOVIĆ

10:30 sati ŽUPNA MISA
12:00 sati +DAVORIN ANTE

19:00 sati +PETAR, GRGICA, AUGUST, MINKA
Ponedjeljak, 13. lipnja

SVETI ANTUN PADOVANSKI
7:00 sati +PERICA MIOČ; ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

19:00 sati +SLAVKO BOŽIČEK
Utorak, 14. lipnja

7:00 sati +MANDA, ANITA, ROMANO, DAVORKA,
MARIN, RAJKA

19:00 sati +FRANJO, +OB. PICEK, BRATIČEVIĆ
Srijeda, 15. lipnja

7:00 sati +ČEŠKA, PAULINA, TOMO, PETAR,
FRANA GLASNOVIĆ
19:00 KOLEKTIVNA
Četvrtak, 16. lipnja 

SVETKOVINA TIJELOVA
7:00 sati +PERA, CVITKO +OB. CICVARIĆ

10:30 sati ŽUPNA MISA
19:00 sati PO NAKANI

Petak, 17 lipnja
7:00 sati +ANTUN, BARICA, NADICA

19:00 sati KOLEKTIVNA
Subota, 18. lipnja

7:00 sati +VINKO, KATA, IVO +OB. JOSIPOVIĆ
19:00 sata +JAKA, JOSIP VRHOVSKI

Nedjelja, 19. lipnja 
7:00 sati  +ANICA ŽAJA

8:00 sati +IVICA, BOSILJKA 
9:00 sati PO NAKANI MAJCI BOŽJOJ FATIMSKOJ

10:30 sati ŽUPNA MISA
19:00 sati U ZAHVALU PADRU PIU

EVANĐELJE PO IVANU
U ono  vrijeme:  Reče  Isus  svojim  učenicima:
»Još  vam  mnogo  imam  kazati,  ali  sada  ne
možete nositi. No kada dođe on – Duh istine –
upućivat 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

„Otajstvo  Presvetog  Trojstva  središnja  je  tajna
kršćanske  vjere  i  života.  Znanje  o  tome,  može
nam dati jedino Bog objavljujući se kao Otac, Sin i
Duh Sveti… Milošću krštenja ‘u ime Oca i Sina i
Duha Svetoga’ pozvani smo imati udjela u životu
Blaženoga Trojstva, ovdje u tami vjere, a poslije
smrti  u  vječnome svjetlu”.  Tako kaže Katekizam
Katoličke  crkve  (br.  261.265).  U  ovoj  liturgijskoj
godini drugo čitanje i evanđelje ističu ulogu Duha
pri dioništvu krštenika na životu Trojstva. U govoru
oproštajne večere Isus ističe da će ga Duh istine
proslavljati  u  učenicima te da Sin ima udjela na
svemu što  Otac  jest  i  što  čini  u  prilog  ljudima.
Zahvalno slavimo svoju uključenost u Božji život.



TROJEDINI BOG
Postoje  stvari  koje  ne  možemo  sami  od  sebe
učiniti, nego nam netko treba pomoći. Na primjer,
sami od sebe ne možemo ići 100 km na sat, ali u
automobilu možemo. Sami ne možemo podignuti
veliki teret na veliku visinu, ali možemo ako nam
dođe  prijatelj  s  dizalicom.  Ni  Boga  ne  možemo
sami od sebe upoznati ni shvatiti. Zato nam ga je
Isus navijestio, a da bismo razumjeli Isusove riječi
darovan  nam  je  Duh  Sveti  koji  nam  u  tome
pomaže. Te tri Božanske Osobe jedan su Bog. To
je  tajna  naše  vjere  koju  nikada  dokraja  ne
možemo razumjeti. Sveti je Augustin htio napisati
knjigu o Presvetomu Trojstvu, ali  mu nikako nije
polazilo  za  rukom.  Usnuo  je  san.  Vidio  je  sebe
kako šeće obalom mora i tada je ugledao dijete na
plaži. Dijete je školjkom prelijevalo morsku vodu u
rupu u pijesku. Augustin ga je upitao: "Što radiš?" 
Dijete  je  odgovorilo:  "Želim  preliti  more  u  ovu
rupicu." Tu  su  se  velikom  filozofu  otvorile  oči:
"Upravo tako nemoguću stvar pokušavam i ja jer
želim svojim ograničenim razumom shvatiti  tajnu
Presvetoga Trojstva."
(Stara predaja)
Što  znači  da  vjera  nadilazi  naša  shvaćanja?
Na  što  se  misli  kad  se  kaže  da  je  Presveto
Trojstvo uzor našim obiteljima?

RAZLIKA  IZMEĐU  „BITI  POBOŽAN“  I  „BITI
DUHOVAN“
Zadnjih dana jako mislim o tome.  Velika je
razlika između biti  pobožan i  biti  duhovan.
Tj.  razlika  je  između  „biti  pobožan“  i  „biti
pobožan i duhovan“. Ako je netko pobožan,
samim time ne znači da je on i duhovan. O
čemu se radi?
Imao sam u svojoj blizini pobožne ljude. Čak i
jako  pobožne  ljude.  Promislio  sam  o  njima.
Mole.  „Idu u crkvu“  – što se ono kaže.  Često
govore  o  vjerskim  temama.  Pjevuše  duhovne
pjesme.  Često  su  na  duhovnim  obnovama  i
hodočašćima. Među njima sam susreo one koji
tako  zrače  dobrotom  i  ljubavlju.  Lagani  su.
Dobronamjerni. Pozitivni. Otvoreni. Velikodušni.

Imaju srce široko za druge. Prepoznaju priliku
kada mogu pomoći. Ne tuže se i ne plaču nad
sobom.  Ne  bave  se  drugima.  Pogotovo  ne
njihovim grijesima. Ti  ljudi  su sveti.  Uistinu su
duhovni! Susresti te ljude za mene je povlastica.
Bogatstvo.  Osvježenje.  Ma,  godišnji  odmor!
Međutim,  među pobožnima sam susreo  i  one
koji  su samo pobožni. I  oni mole. Idu u crkvu.
Vole  govoriti  o  duhovnim  temama.  Pogotovo
vole  govoriti  o  đavlu  i  zlu,  opsjednućima,
ozdravljenjima itd. Uživaju „braniti vjeru“. Vrlo su
aktivni.  Sve  je  to  super.  No,  problem  nastaje
kada  se  radi  o  konkretnom životu.  Vrlo  često
imaju problem u odnosima s drugima. Nerijetko
su  opsjednuti  misijom  da  drugoga  obrate,
drugome uvjerenje mijenjaju, njegove postupke
osude. Teško drugoga prihvaćaju. Negativni su.
Lako  i  brzo  sablazne  se  nad  tuđim  grijehom.
Strogi  su.
Da  se  razumijemo,  nije  to  zbog  toga  jer  su
pobožni. To je zbog toga jer njihova pobožnost
nije preobrazila njihov duh. Odnosno, jer se još
uvijek nisu obratili. Obraćen čovjek je čovjek čije
čovještvo  prožima  Duh  Sveti  do  te  mjere  da
njegov život plodi njegovim plodovima: ljubavlju,
radošću,  mirom,  velikodušnošću,  dobrotom,
blagošću, krotkošću, strpljivošću, uslužnošću…
Pobožan čovjek to ne mora biti. On može svoj
život  pretrpati  različitim  vjerskim  aktivnostima
(uf, ovo zvuči jako nezgrapno!), ali da sve to ne
dotiče njegovu nutrinu. On je pobožan, i dosta!
Pogubno je kada se pobožan čovjek zaustavi na
pobožnim činima. On je tada prestao rasti. Kada
moliš i misliš da je to to, da Bog više nema što
na tebi raditi, da ti Bog nema više što novo reći,
da  o  Bogu  nemaš  više  što  spoznati…  Cilj
duhovnog  života  nije  da  postanemo  pobožni,
nego da postanemo duhovni. A to nije lako. I to
se ne postiže brzo! Biti pobožan je lako. I to se
može  relativno  brzo  postići.  Da  postaneš
pobožan  ne  treba  ti  puno.  Najvažnija  je
disciplina.  Još  ako  se  u  tu  disciplinu  upetlja
strah  od  pakla  i  ako  čovjek  postane  barem

malčice samodopadan,  vrlo brzo će se postići
aktivan  pobožan  život.  Pobožan  čovjek  lako
može  upasti  u  formalizam.  Naizvan  sve
savršeno izgleda i  sve  izvrsno  funkcionira,  ali
iznutra  baš  i  ne  mora  biti  tako.  Isus  je  takvo
stanje  nazvao  „obijeljenim  grobovima“  (Mt
23,27).  Fasada  je  lijepa,  bijela,  ukrašena,  a
iznutra je sve puno smrada. Kao grobnica. Kao
farizeji Isusovog vremena. Bili su jako pobožni.
No, nisu bili duhovni. I Isusu je to bio problem.
Tj. oni su mu bili problem. Ima jedna stvar koju
sam primijetio. Ljudi koji nisu pobožni na redovit
način  tj.  koji  ne  prakticiraju  redovite  vjerske
aktivnosti,  a  dobri  su.  Tako  su  dobri  prema
drugima. Toliko dobri da pomisliš na Boga kada
s  njima  govoriš  ili  kada  ti  oni  nešto  čine.  I
pomisliš da Bog upravo tako postupa. Jesu li oni
duhovni?  Pobožni  sigurno  nisu!  Duhovni?
Mislim  da  jesu!  Pobožni  čini  ne  čine  nužno
čovjeka  duhovnim.  Pobožnost  je  sredstvo,
duhovan život je cilj. Pobožan čovjek je možda
lijep  za  vidjeti,  a  duhovan čovjek  je  dobar  za
živjeti  s  njim.  Draži  su  mi  duhovni,  nego
pobožni. Da bismo postali duhovni, ne trebamo
prestati  biti  pobožni.  Da bismo postali  duhovni
potrebno  je  dopustiti  Bogu  da  njegov  Duh
postupno  preobražava  naše  čovještvo.  Tada
ćemo  uzmoći  biti  i  pobožni  i  duhovni  u  isto
vrijeme.  A to  je  lijepo!  Da se  razumijemo,  taj
pobožan čovjek kojeg sam upoznao i nad čijom
pobožnošću sam promišljao je jedan fratar kojeg
prilično dobro poznam. Nije toliko loš tip. Možda
jednog  dana  postane  i  duhovan.  Htio  bi  on!
Vjerujte mi!            
                                               Fra Josip Vlašić

Izdaje: Župa sv. Mihaela arkanđela
Kapucinska 47, 10040 ZAGREB

fra Goran Rukavina, župnik
VAŠ DAR ILI DONACIJA

IBAN: HR0723600001102943982


