
 

 

 

Kliči Bogu, sva zemljo. 

 

 Kliči Bogu, sva zemljo, 
opjevaj slavu imena njegova, 

podaj mu hvalu dostojnu. 
Recite Bogu: »Kako su potresna djela tvoja!« 

 

»Sva zemlja nek ti se klanja i nek ti pjeva, 
neka pjeva tvom imenu!« 

Dođite i gledajte djela Božja: 
čuda učini među sinovima ljudskim. 

 

On pretvori more u zemlju suhu 
te rijeku pregaziše. 

Stoga se njemu radujmo! 
Dovijeka vlada jakošću svojom. 

 

Dođite, počujte, svi koji se Boga bojite, 
pripovjedit ću što učini duši mojoj! 

Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi, 
naklonosti ne odvrati od mene! 

Otpjevni psalam: Ps 66, 1-3a.4-7a.16.20 
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 Uzačašće Gospodnje – Spasovo 
  

 Po Uzašašću, 
Spasovu, Svemogući poka-
zuje da Isus Krist ostaje za 
nas onaj koji spaja nebo sa 
zemljom. To je pokazano 
već i u njegovom rođenju 
gdje On, kao čovjek, poha-
đa svoj narod, a još više u 
Uzašašću u kojem se opet 

vraća tamo odakle je k nama i sišao. Kao zemaljski znak 
Kristove božanske i čovječje osobnosti, po kojoj spaja ne-
bo sa zemljom, ostao nam je po čitavoj zemaljskoj kugli 
postavljeni križ kao simbol Kristova života i smrti, uskrsnu-
ća i Uzašašća u Kristovu pradomovinu, nebesa. To je za 
nas ljude vječni znak, most koji povezuje nebo sa zem-
ljom, jedini putokaz i trajni podsjetnik.  
 Današnja svetkovina nije dan kad je Isus mahnuo 
svojima, rekavši: “Zbogom zauvijek”, nego dan kada nam 
je rekao: “Doviđenja”. “Doviđenja u Kraljevstvu Oca moje-
ga”, ali i: “Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta!” 
Ne doduše na vidljivi, tjelesni način, već na otajstveni. Na-
ma ostavlja i daje vjeru iz koje nastavljamo djelovati kao 
njegovi svjedoci, poučavajući i privodeći i druge ljude k 
Bogu. To nam je poslanje koje smo kao zadatak od njega 
primili. Ne možemo pak drugome dati što sami nemamo. 
Zato je ta obaveza za nas dvostruka - za sebe i prema 
sebi, a onda i za druge, tj. za cijeli svijet.  
Neka Gospodinovo Uzašašće motivira naša srca u zauze-
tosti za činjenje dobra i širenju Kraljevstva Božjega među 
ljudima, da u susretu s Njime u nebu ili na dan suda ne 
bismo pokazali prazne ruke.                        www.zupasvmateja.hr  
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Ja ću moliti Oca  
i on će vam dati drugoga Branitelja. 
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Uredio: Pomoćnik kapelana Mišo Josipović 

 U povodu 100. obljetnice rođenja sv. 
Ivana Pavla II. u ponedjeljak, 18. svibnja papa 
Franjo slavit će misu na njegovom grobu u 
bazilici Sv. Petra te zaključiti izravne prijenose 
euharistijskih slavlja iz Doma „Sv. Marte“. 

 Sveti Otac je uputio poruku u povodu 
Međunarodnog dana medicinskih sestara "u kon-
tekstu Međunarodne godine medicinskih sestara i 
primalja, službeno proglašene od Svjetske zdrav-
stvene organizacije, i 200-te godišnjice rođenja 
Florence Nightingale". 
 Papa se u Poruci osvrnuo na sadašnji 
trenutak obilježen pandemijom koronavirusa. Us-
tvrdio je kako „svakodnevno svjedočimo hrabrosti 
i žrtvovanju zdravstvenih djelatnika, posebno me-
dicinskih sestara, koje profesionalno, požrtvovno, 
s osjećajem odgovornosti i ljubavi za bližnjega, 
pomažu osobama zaraženima virusom, čak do te 
mjere da ugrožavaju vlastito zdravlje“. 
 „Molim za njih – Bog zna svakoga od njih 
po imenu – i za sve žrtve pandemije“, piše Papa, 
moleći za spasenje preminulih i za utjehu njihovih 
obitelji. 
 Medicinsko osoblje je Sveti Otac opisao 
kao muškarce i žene koji su izabrali reći „da“ po-
sebnom zvanju – biti dobri Samarijanci koji su 
zabrinuti za život i patnju drugih. „Vi ste slika Crk-
ve kao ‚poljske bolnice‘ koja nastavlja poslanje 
Isusa Krista, koji je prilazio ljudima sa svim vrsta-
ma bolesti i ozdravljao ih, i koji se sagnuo i oprao 
noge svojim učenicima. Hvala vam za vaše služe-
nje čovječanstvu!“              RIM (IKA) 



 
tisku javnog mišljenja.  

 Isus nam je dao od svoga Duha. Mi 
imamo u Duhu Svetom snažnoga zagovorni-
ka.Trebamo slušati njega, njegov savjet. Slijedi-
ti njegove poticaje je najsigurniji put da i danas 
budemo i ostanemo slobodan čovjek.  

Fra Jozo Župić 

EVANĐELJE 

Iv 14, 15-21 
 Isus je upotrijebio riječ iz tadašnjeg pravnog 
jezika kad je svojim apostolima obećao "drugog 
Branitelja". On je vjerojatno primijenio stranu grčku 
riječ "Paraklet", koja je ušla u svakodnevi jezik Žido-
va, tako kao što mi upotrebljavamo latinsku stranu 
riječ "advokat", da bismo označili pravnog zastupni-
ka, odvjetnika.  I jer je utješno imati susretljiva i ja-
kog branitelja, odvjetnika, zagovornika, taj će 
"advokat" mnogo puta biti prikazan i kao "tješitelj". 
Tko je dakle taj Paraklet, taj Advokat, taj Odvjetnik i 
Tješitelj kojeg Isus obećaje? Krist govori o Duhu 
Svetom: "Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugog 
Branitelja da bude s vama zauvijek." Mi se približa-
vamo svetkovini Duhova. To je svetkovina Duha 
Svetoga. Tko je On? Kako djeluje ON?  

 Isus jasno razlikuje: Postoji Duh Božji i  duh 
svijeta. Oni isključuju jedan drugoga. "Svijet" ne vidi 
Duha Božjega i ne poznaje ga, kaže Isus. On je nje-
mu stran. On nema "antenu" za Duha Božjega. Sa-
svim je zapleten u to vidljivo, opipljivo. "Duh svijeta" 
poznaje samo ono što se "broji", što se da brojati i 
što se isplaćuje. Za njega je stvarno samo to što se 
može dotaknuti i uhvatiti. Duhovno, nevidljivo njemu 
je nestvarno, jer je nevidljivo. To je njemu kao umiš-
ljenost, uobraženost, mašta.  

 U stvarnosti je to baš obrnuto. To svjetsko 
čini se tako čvrsto i sigurno. U stvarnosti je potpuno 
površno i prolazno. To vrijedi za sve što se u svijetu 
broji: uspjeh – kako brzo prijeđe u neuspjeh! Novac 
– burzovni krah rastopi milijarde u ništa! Seks – ka-
ko je kratkotrajan svaki užitak bez ljubavi!  

 Drukčiji je Duh Božji kojeg svijet ne poznaje. 
On je prije svega ustrajan, uporan,  postojan. Nje-
gova djelovanja su trajna. Ona čine sretnim i  ta 
sreća ostaje. Pavao u poslanici Galaćanima spomi-
nje cijeli niz "plodova" Duha Svetoga i tko dopusti 
da na njega djeluju taj odmah zna: ovdje je više sre-
će nego u svim svjetskim uspjesima: "A plod je Du-
ha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, 
vjernost, krotkost,uzdržljivost."  

 Isus je obećao: "Neću vas ostaviti kao siro-
čad." On se brine za nas. Po svome Svetom Duhu. 
On nam pomaže da razlikujemo duhove: duha svi-
jeta i Duha Božjega. To nije uvijek lako. Svi smo u 
iskušenju biti određeni duhom svijeta, duhom vre-
mena, modnim trendom. U opasnosti smo izgubiti 
svoju slobodu. Svi smo izloženi sili predrasuda, pri-

 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenici-
ma: 

 »Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje 
čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga 
Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, 
kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne 
poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u 
vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k 
vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi 
ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj 
ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u 
meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva 
ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti 
Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitova-
ti.« 

 Hrvatski katolički radio emitirao je u utorak 
12. svibnja prijenos misnog slavlja devetog utorka iz 
crkve Sv. Antuna Padovanskog na zagrebačkom 
Svetom Duhu u povodu pobožnosti Trinaest utoraka 
posvećenih sv. Antunu koje je predvodio sisački 
biskup Vlado Košić.  
 “Ove godine izostale su velike uskrsne ispo-
vijedi što nam je nova situacija i pitamo se što će do-
nijeti vrijeme pred nama. Ali ja bih rekao da se ne 
moramo zbog toga bojati. Na kraju krajeva nije važno 
samo se ispovijedati, već je važno u ispovijedi se ob-
ratiti. Doživjeti promjenu, htjeti u poniznosti da nas 
Gospodin svojim Duhom Svetim i svojom milošću 
preobrazi. Da budemo novi ljudi”, naveo je mons. 
Košić napomenuvši da se čovjek treba s Bogom po-
miriti, pasti na koljena, iskreno priznati svoju slabost 
te primiti Božju jakost. “To je smisao ispovijedi, to je 
smisao sakramenta, to je smisao obraćenja koje nam 
je ponuđeno, a na koje smo neprestano pozvani”, 
rekao je biskup. 
 Mons. Košić je također istaknuo da su sveci 
oni ljudi koji osobito ispune u svom životu savršenu 
ljubav. “Svi su pozvani na svetost. Ne samo pape, 
biskupi, svećenici, redovnice i redovnici, već su svi 
kršteni pozvani na svetost. A u čemu je svetost”, zapi-
tao je biskup te odgovorio pozvavši se na konstituciju 
Drugog vatikanskog koncila Lumen Gentium koja 
navodi da je svetost in perfectionem caritatis, odnos-
no u savršenstvu ljubavi. 
 Tako su primjer svima i sv. Antun i sv. Leo-
pold jer su bliski ljudima i jer su se u ljubavi žrtvovali 
za svoj narod i sve ljude, djecu Božju. Biskup Košić je 
također naglasio da su sv. Antun i sv. Leopold primje-
ri velikih domoljuba koji su voljeli svoju domovinu i 
svoj narod, ali su tu ljubav kasnije prenijeli na cijeli 
svijet. “Da bi netko mogao pripadati svima mora biti 
ukorijenjen i mora voljeti prvo svoje”, naveo je mons. 
Košić spomenuvši se bl. Alojzija Stepinca koji je svje-
dočio ljubav prema svome narodu, ali je također po-
kazivao i širio ljubav prema svima, neovisno o nacio-
nalnosti ili ostalim ljudskim obilježjima. 
 Biskup je naglasio kako je upravo to ono što 
svojim životom sveci propovijedaju – širenje Božjeg 
milosrđa i beskonačne ljubavi prema svima. 

 
 
 
 

                                                               ZAGREB (IKA) 

USKRSLI KRIST ŠALJE OD OCA SVOJEGA DUHA ISTINE KAO 

BRANITELJA SVIMA ONIMA KOJI VJERUJU U NJEGA 

 Duh Sveti je od Isusa Obećani i od Oca pos-
lani Advokat – branitelj. Isus je pri završetku svoje za-
daće za koju ga je Otac poslao na zemlju i On već 
naviješta da će Otac poslati »drugog Branitelja«. To je 
treća božanska Osoba, to je Duh Istine. Zadaća mu je 
čuvati i dovršavati Kristovu objavu u zajednici vjernika, 
odnosno nastavljati Kristovu misiju (poslanje) u svijetu. 
Tako On osuđuje grijeh i osuđuje »kneza ovoga svije-
ta«. Po Duhu Istine, koji se očituje samo u vjeri, kršća-
ni mogu Krista slušati i nakon njegova odlaska iz svije-
ta, pa i pošto nema izgleda da bi se uskoro mogao 
vratiti. 

 Duh Sveti će ostati i s nama zauvijek, odnos-
no sa svakim kršćaninom do svršetka života i sa cije-
lom Crkvom do svršetka svijeta. Budući da je Duh 
Sveti i Duh Kristov, njihova je zajednička prisutnost u 
nama i uopće u Crkvi ne samo moguća nego i nužna. 
Duh Sveti druguje s nama, osobno je nazočan kod 
nas i On intimno djeluje u nama. Boljega Branitelja ne 
možemo ni zamisliti.   

blog.dnevnik.hr  


