Čuvati Isusovu riječ...
[...] Čuvati riječ znači, nadasve, živjeti po
njoj, jer nam ju je dao kao riječ života i najljepše
pravilo i najpouzdaniji put kojim trebamo ići. Kršćanin koji čuva Isusovu riječ je onaj koji po njoj živi i
kojemu je ona svjetlo u životu i nit vodilja. Kako bi
netko čuvao Isusovu riječ ne treba imati ni posebnu izobrazbu. Pa čak ne mora znati čitati i pisati, ali
ako po njoj živi on je istinski čuva. Za čuvati Isusovu riječ ne treba polagati knjižničarski ispit niti raditi
u nekoj od knjižnica, jer se njegova riječ čuva prvenstveno životom sukladnim Isusovu nauku i evanđeoskim vrijednostima.
Stoga i danas u vrijeme kada gotovo nema
čovjeka koji ne zna čitati i pisati, moramo sa žalošću ustanoviti kako nema baš previše onih koji čuvaju Isusovu riječ. To jest mnogi je imaju kao otisnutu knjigu na policama, ali ne i kao utisnutu živu,
životnu i životvornu riječ utisnutu u srce kako bi po
njoj živjeli. Stoga ako je nešto žurno napraviti u
našem životu, onda je upravo to: obnoviti osjećaj
za Kristovu riječ koju je on ostavio svojim Apostolima. Oni su na toj riječi, vjerno je čuvajući i naviještajući, utvrdili svetu Crkvu koja svu svoju djecu poziva da po toj riječi vjerno i dosljedno žive. Živeći
po njoj napravili su onda još jedan vrlo važan korak, a taj je da je svjedoče. Isus nam je ostavio
riječ i dao nalog da je čuvamo, a najbolje je čuvamo ako je svjedočimo. No svjedočimo je ne samo
da drugima držimo predavanje i tumačenja o njoj,
već prije svega ako po njoj živimo. Tada će i naša
tumačenja biti sasvim drugačija i uvjerljivija, ako o
njoj govorimo iz življenoga iskustva. Budimo stoga
vjerni želji svoga Gospodina. Upijajmo njegovu
riječ i čuvajmo je dijeleći je vjerno i revno s drugima, vršeći tako svoje poslanje u svijetu. Jer riječ se
ne čuva čuvajući je samo za sebe, već darujući je
drugima kroz radostan navještaj svjedočanstva
istine i života.

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!
Nek se vesele i kliču narodi
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.
Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Bog nas blagoslovio!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!
Otpjevni psalam: Ps 67, 2-3.5-6.8

Uzašašće Gospodinovo – Spasovo - 26. svibnja
Ova svetkovina po svom sadržaju sastavni je dio pashalnog otajstva: onaj Isus koji je umro na križu, uskrsnuo je i ušao
u proslavljeno stanje. To u misnom Vjerovanju izričemo biblijskom slikom: “Sjedi s desne Ocu”. Krist je uzašao k Ocu nebeskom. Krist je uzdignut sa zemlje uzdignut u slavu i time je i nama
pokazao i otvorio put nade i slave ako imamo vjere u Uskrsloga.
Naš pogled „uprt u nebo,“ u Onoga koji je uzašao „u nebo“ i sjedi
s desne Ocu, znak je da je i naše srce uzašlo s njime. Uzašašće
Isusovo je otajstvo vjere koje riječi ne mogu potpuno izložiti, jer
njegov sadržaj (“uskrsli Krist uzašao je k Ocu”) nadilazi naše osjetno iskustvo. Izričaj da je Isus uzašao na nebo ne znači da je otišao, ostavio zemlju i svijet, nego da je raspeti i uskrsnuli Isus (koji
je, kako sažeto glasi jedan od članaka vjere, pravi Bog i pravi
čovjek) upravo kao čovjek “ušao, uzašao” u Božji život, još bolje
rečeno: ljudska je narav po tomu odlikovana i zauvijek s Bogom
povezana.
http://www.jelkovec.zupa.hr/uzasasce-gospodinovo-spasovo-c/

Marija, pomoćnica kršćana - 24. svibnja
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Sveti Ivan Zlatousti prvi je 345. Mariju nazvao tim imenom. I u Lauretanskim litanijama zazivamo ju kao Pomoćnicu
kršćana. Taj zaziv je uvršten u litanije poslije pobjede kršćanske
vojske nad Turcima 7. listopada 1571., u bitki kod Lepanta.
Tada su Turci bili nadmoćniji brojem lađa i vojnika, ali
kršćani su se zavjetovali Mariji i uspjeli pobijediti.
Francuski vladar Napoleon Bonaparte bio je strah i trepet Europe, a naročiti trn u oku bili su mu Petrovi nasljednici. Osamdesetgodišnjeg papu Pija VI., koji ga je izopćio iz Crkve, bacio je u tamnicu, u kojoj je ostao sve do svoje smrti u francuskom
gradu Valenceu, 1799. Zatvorio je 1808. i papu Pija VII., koji se
nalazio u njegovom zarobljeništvu šest godina i mogao se vratiti
iz Savone (Ligurija) u Rim tek na današnji dan, 24. svibnja 1814.,
nakon Napoleonova poraza kod Leipziga.
Putem je u znak zahvalnosti posjetio mnoga Marijina svetišta, a posvuda su ga dobrodošlicom dočekivali
razdragani vjernici. Papa se uzdao u Marijinu pomoć pa
Pomoćnicu kršćana slavimo za uspomenu na svečani
povratak Pija VII. iz sužanjstva.
Naročiti doprinos širenju pobožnosti Marije Pomoćnice dali su salezijanci, Družba svetog Franje Saleškog, koju je utemeljio sveti Ivan Bosco [...]
https://zupakomin.com/24-svibnja-marija-pomocnica-krscana/

Policijskikapelan don Marin Drago Kozić
(mkozic@mup.hr)
tel.: (01) 4563 295 - spec. 25295
Pomoćnik kapelana Mišo Josipović
(mjosipovic@mup.hr)
mob.: 099 22 92 432 ( 85 546)
Telefaks: (01) 45 63 699 (25 699)
Uredio: Pomoćnik kapelana Mišo Josipović

Duh Sveti dozivat će vam u pamet
sve što vam ja rekoh.
https://zagrebacka-policija.gov.hr/o-nama/
policijska-kapelanija-majke-bozje-kamenitih-vrata/

Evanđelje: Iv 14, 23-29
U ono vrijeme: Reče Isus svojim
učenicima:
»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. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem
vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka
se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne
straši. Čuli ste, rekoh vam: ’Odlazim i
vraćam se k vama.’ Kad biste me ljubili,
radovali biste se što idem Ocu jer Otac
je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije negoli se dogodi, da vjerujete
kad se dogodi.«
26. svibnja na svetkovinu UZAŠAŠĆA GOSPODINOVA - SPASOVO proslava je Dana kapelanije Majke Božje Kamenitih vrata u PU zagrebačkoj.
Proslava će započeti svetom misom
u 10 sati u kapeli sv. Fabijana i Sebastijana
uz župnu crkvu sv. Marka na Trgu sv. Marka u Zagrebu, koju će predslaviti vojni ordinarij u RH msgr. Jure Bogdan.

Nakon svete mise procesija do Kamenitih vrata gdje će se pred slikom Majke
Božje Kamenitih vrata izmoliti prikladna molitva.
Svim djelatnicima, vjernicima kapelanije
PU zagrebačke, sretan Dan kapelanije.

Isusovo obećanje
Evanđelist Ivan predaje nam Isusov oproštajni
govor. Isus je taj govor održao u dvorani Posljednje
večere prije svoje muke i smrti, da bi kroz smrt otišao
k Ocu. Kao uskrsli on se ponovno pokazao svojim
apostolima i učenicima, dakako na nov način. Liturgija
Crkve daje nam, da ovih dana razmišljamo Gospodinove riječi, budući da idemo prema svetkovini Kristova
uzašašća.
Oprostiti se s dragim čovjekom uvijek je povezano s bolju. To vrijedi i tada kada se nadamo ponovnom viđenju. Vrijeme odijeljenosti moglo bi nam se
učiniti nepodnošljivo, i čeznutljivo očekujemo novi susret. Kada se Isus Krist, Otkupitelj, oprašta, nije li razumljivo da je srce učenika ispunjeno velikom žalošću?
Isus to razumije. On ipak želi utješiti učenike i
upućuje ih u stvarno stanje. U biti to je prigoda za radost, ako on ide k svome Ocu. Tamo će pripremiti
stan za one koji vjeruju u njega. Osim toga: Isus uskraćuje svojim učenicima samo svoju vidljivu prisutnost. U stvarnosti ostaje kod njih: u svojoj riječi, u sakramentima, prije svega u svetoj euharistiji, u svim
djelima ljubavi i u molitvi onih, koji se okupljaju u njegovo ime.
Isus obećaje ožalošćenim učenicima branitelja, tješitelja: Duha Svetoga, kojeg će Otac u njegovo
ime poslati. U tom Duhu učenicima pripada mir. To je
mir, kojega ovaj svijet ne može dati. Mir od Boga bit
će snaga svakome onome, koji vjeruje u Isusa Krista.
Važno je, da mi ove riječi Gospodinove ne
shvatimo samo kao nešto, što je bilo upravljeno apostolima i učenicima. Ne: Isus živi! On je ostao uz svoju

Crkvu u Duhu Svetom. Mi ga smijemo
susresti u vjeri, nadi i ljubavi. Njegov
nas božanski život ispunja; svjetlo njegove istine nas obasjava; njegova ljubav nas oživljava.
Sam Isus kaže: “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.” Bog sam želi biti
gost u našim srcima. To je plod one
milosti, koju smo primili u svetom krštenju.
Zar se ne bi trebalo izdignuti
iznad svakidašnjice? Nije li to prigoda
za nadu u svim neugodnostima života?
Bog je učinio naše srce tako veliko, da
nam ništa na ovoj zemlji nije dovoljno.
Samo Bog može ispuniti naše srce i
učiniti ga blaženim! On to i čini; okreće
se nama pun ljubavi u svome Sinu i u
Duhu Svetom.
Tako se molimo Bogu za Duha
Svetoga branitelja. Neka nas on ispuni
svojim darovima, da bismo poput Djevice i Majke Božje Marije sačuvali u svom
srcu Božju riječ. Biti kršćanin znači biti
na putu prema Božjem kraljevstvu i ujedno čvrsto stajati na zemlji, okrenuti
nevoljama naših bližnjih, da i oni budu
priznati s Božjom ljubavi.
Fra Jozo Župić
https://www.franjevci-split.hr/6-vazmena-nedjelja-3/

MAJKO BOŽJA KAMENITIH VRATA ZAŠTITNICE GRADA ZAGREBA I PU ZAGREBAČKE MOLI ZA NAS!

