RASPORED SVETIH MISA
27.05.2019. – 02.06.2019.

PONEDJELJAK , 27.05.2019., Sv. Augustin Kanterberijski, biskup
UTORAK, 28.05.2019., German, Vilim, Velimir

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. JURJA
MUČENIKA, PLEŠIVICA
26. 05. 2019. – 02. 06. 2019.
Br. 179

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA
26. svibnja 2019.

„Ako me tko ljubi čuvat će moju riječ – govori

SRIJEDA, 29.05.2019., Sv. Euzebije i Polion, mučenici

Isus učenicima prije rastanka s njima na
posjednjoj večeri. On im više neće zboriti na
način kako je to činio do tada. Ništa više neće

ČETVRTAK, 30.05.2019., UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO - SPASOVO
Plešivica 19 sati 1)FRANJO Golubić, god. i ob. 2)JOSIP Rubinić, god. i ob.

biti kao prije. On će ih i dalje poučavati, ali na
nov način. Riječi koje im je zborio ostaju, ali
moći će ih čuti i razumjeti jedino ako ga ljube.

PETAK, 31.05.2019., Pohod BDM, Majka Božja Kamenitih vrata

Njegove riječi nisu tek pouka o ljubavi, nego je
ljubav mjesto osluškivanja i razumijevanja

SUBOTA, 01.06.2019., Sv. Gaudancije, biskup; Sv. Justin, mučenik
Gornja Reka 19 sati MILAN Lovreković i PETAR, god., HOFER Ljudevit i
ANTONIJA, god.

njegove riječi. Ljubiti ga – put je do njegove

Prvo čitanje:
Dj 15, 1-2.22-29

NEDJELJA, 02.06.2019., SEDMA VAZMENA NEDJELJA
Plešivica 11 sati
1)PETAR, god., VJEKOSLAVA i JOSIP Gojak

Drugo čitanje:
Otk 21, 10-14.22-23

Evanđelje:
Iv 14, 23-29

riječi. Zato njegove riječi, osluhnute u predanju i
ljubavi prema njemu, postaju njegova prisutnost,
svjetlo, mjesto živoga susreta s njime, mjesto
otkrivanja njegova lica. Ljubav je preduvjet
spoznaje Boga i vjere u njega. Boga se ne
zaslužuje i ne postiže, nego ga se prima u čistoj
ljubavi. Čovjek ne otkriva Boga, nego se sam
otkriva bogu, izručuje mu se kako bi mogao biti
dionik njegove ljubavi i života. Vjera se rađa iz
ljubavi.“

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., otire svaku suzu, nema više ni tuge ni jauka i svi pjevaju
novu pjesmu.

6. vazmena nedjelja godine C

“Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne straši.” (Iv 14,1)
Suočenje sa svijetom upozorava na činjenicu da je protivljenje, čak i
progonstvo, sastavni dio evanđeoskog života. Uvijek je Tvoja riječ takva da
ne da mira. Kada Crkva ili kršćanin svojim životom više nikoga ne izaziva,
ničim ne iznenađuje, postoji opasnost da se posumnja u životvornost vjere.
Kao i u prvim kršćanskim stoljećima, tako i danas, kršćani su pozvani pred
sudištem svojih bližnjih “dati razlog nade” koja je u njima.
Budući da nismo od ovoga svijeta, nije nam dostatan ni mir ovoga
svijeta. A najveći nemir za kršćanina jest upravo mir ovoga svijeta.
Isus nam kazuje o Branitelju koji će pomoći nadići prepreke koje
stoje na putu Riječi. Bitno je da kršćanina ništa ne odvoji od ljubavi Kristove:
“ni nevolje, ni progonstvo, ni mač”.
“Neću vas ostaviti siročad!” - Hvala ti, Isuse, za utjehu ovih riječi “Šaljem vam Duha Branitelja!”
Gospodine! Treba nam Branitelj, Branitelj milosnog života, Onaj koji
će dati riječ kada bude trebalo svjedočiti za Riječ.
Daj mi spoznati ljubav u kojoj nas ne prestaješ ljubiti i daj mi milost da
Te u tome uspijem nasljedovati.

RAZGOVOR S BOGOM
Mnogi hoće dobro, čeznu za njim, ali nemaju snage da ga ozbilje. I
kad se čvrsto odluče, ne polazi im to za rukom. I tako ostaju zapleteni
u svojim nevoljama, u svađi, alkoholu, nevjernosti, lakomislenosti,
površnom životu, kolebanju, besmislenosti, samoljublju. Čovjek
dobiva snagu za dobro samo iz ljubavi. A otkud uzeti tu ljubav?
Snaga ljubavi dolazi od Boga, odozgo, jer Bog je ljubav. Snaga vjere
i ljubavi dolazi od molitve i moljenja, i povezanosti s Bogom.
Bezbrojni su to iskusili i znaju to iz vlastitog iskustva. Izvor njihove
duševne snage je molitva. „Molite, i dat će vam se.“ Učini molitvu
središtem svojega života! I doživjet ćeš čudo Božje.
Župni oglasi:
● U četvrtak je Uzašašće Gospodinovo – Spasovo. Sveta misa je u župnoj
crkvi u 19 sati.

