
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Boga možemo slaviti molitvom, ali i cijelim svojim životom, kroz sve dobro što 
činimo, čak i onda kada se odmaramo. Ljetno vrijeme pogodno je da čovjek iziđe 
iz ritma rada i opusti se, da pokuša vidjeti kako Bog uvijek radi i za njega i da ne 
ovisi sve o njemu. Rad nas uči cijeniti ono što imamo, ali nas i odmor uči kako 
uživati plodove svoga rada. Zato najbolji odmor nije kada pobjegnemo od posla, 
nego kada pokušamo svoj rad osmisliti i posvetiti. Najbolji odmor je s Bogom i 
zato vam ovoga ljeta prije svega želimo duhovni odmor i obnovu! 

 



  

NEDJELJA PEDESETNICE - DUHOVI, 4. lipnja 2017. 
EVANĐELJE: Iv 20, 19-23 

Uvečer onoga istog dana, 
prvog u tjednu, dok su 
učenici u strahu od Židova 
bili zatvorili vrata, dođe Isus, 
stane u sredinu i reče im: 
»Mir vama!« To rekavši, 
pokaza im svoje ruke i bok. I 
obradovaše se učenici 
vidjevši Gospodina. Isus im 
stoga ponovno reče: »Mir 
vama! Kao što mene posla 
Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. 
Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«  
Riječ Gospodnja. 
 

  
 

10. NEDJELJA KROZ GODINU - PRESVETO TROJSTVO, 11. lipnja 2017. 
EVANĐELJE: Iv 3, 16-18 

U ono vrijeme reče Isus 
Nikodemu: »Bog je tako 
ljubio svijet te je dao 
svoga Sina Jedinorođenca 
da nijedan koji u njega 
vjeruje ne propadne, 
nego da ima život vječni. 
Ta Bog nije poslao Sina na 
svijet da sudi svijetu, nego 
da se svijet spasi po 
njemu. Tko vjeruje u 
njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime 
jedinorođenoga Sina Božjega.« Riječ Gospodnja. 
 



 Ivan Fedor 
 
 

Postoji ona stara, sada već 
kultna reklama Hrvatske 
turističke zajednice, čiji slogan 
glasi: „Kad srce kaže ljeto, 
kaže Hrvatska.“ Srećom, mi 
živimo u Hrvatskoj, tako da, 
kad naše srce kaže „ljeto“, mi 
pomislimo na niz drugih 
stvari. Međutim, stvari na koje mi pomislimo kad netko kaže ljeto, iste su one 
stvari pod koje su marketinški stručnjaci željeli „prodati“ Hrvatsku – odmor, 
zabava, opuštanje, zaboravljanje svakodnevnih briga i prepuštanje čarima 
lagodnog života i čudesne prirode. Svi mi imamo sličnu definiciju ljeta. Ono je 
posebno godišnje doba koje uvijek iskače iz kalendara. Kroz ostala godišnja 
doba preživljavamo, ali ljeti živimo. Ono je naš godišnji ispušni ventil, 
mogućnost da okusimo život u svoj njegovoj punini i zaboravimo na 
svakodnevne brige. 

Zbog vrućine, opojnih mirisa mora i prirode, manjka obveza, naše misli kao da 
otplove na neko drugo mjesto, u neke druge sfere i naše ponašanje u cijelosti 
se promijeni. Postajemo opijeni ljetom, i tako opijeni ponašamo se potpuno 
drukčije. Mnogi počnu promišljati o smislu života, mnogi uvide da je njihov 
svakodnevni život dosadan i naporan, a neki krenu zavaravati savjest kako je 
upravo ljeti sve dopušteno.   

Problem je što ljeto doživljavamo kao nešto više, kao neki poseban period koji 
naše svakodnevne sive živote obasjava novom svjetlošću pokazujući nam što 
propuštamo dok sjedimo u svojim uredima i zarađujemo za kruh. Taj osjećaj koji 
nas obuzme preko ljeta, a koji je itekako marketinški isprovociran i potenciran, 
osjećaj je koji bismo trebali imati tijekom cijele godine. Taj osjećaj pod koji se 
ljeto prodaje, to „biti svoj“, „opustiti se“, „uživati u životu“, sve su to stvari koje 
trebamo svakodnevno prakticirati. Ako svaki dan budemo zaljubljeni u ovaj 
život, onda nam ljeto neće biti izlika za raskalašena ponašanja i lude avanture. 
Kao da tijekom godine skupljamo sve negativnosti u sebi kako bismo ih onda 
tijekom ljeta otpustili. To je loš način života. 

Uživajmo u ljetu, ali jednako kako bismo uživali u jesenjem lišću, zimskoj idili ili 
proljetnom buđenju prirode. Sva godišnja doba su jedinstvena, ljeto nije ništa 
jedinstvenije. 



 Petra Bičanić 
 

U subotu, 20. svibnja održan je nacionalni Hod za život pod geslom „Hod za život, 
obitelj i Hrvatsku“, s naglaskom na važnosti svačijeg života bez obzira na nečiji 
hendikep, bolest ili broj kromosoma. Ove je godine Hod za život održan drugi 
put u Zagrebu i prvi put u Splitu. Hod je započeo okupljanjem u 10 h, nakon čega 
se hodalo u povorci do Trga bana Josipa Jelačića u Zagrebu, odnosno do rive u 
Splitu.  

Hod za život miroljubiv je hod građana u znak potpore nerođenom djetetu, 
njegovoj majci i obitelji, kako bi se skrenula pozornost na poštovanje nerođenog 
ljudskog života kao preduvjet za ostvarivanje svih ljudskih prava bez obzira na 
spol, rasu, financijske uvjete i dr. 

Cilj inicijative Hod za život zaštita je života, obitelji i obiteljskih vrijednosti, 
promicanje demografskog napretka i razvitka Republike Hrvatske. 

Na prvom nacionalnom Hodu za život sudjelovalo je 15 000 ljudi, dok se ove 
godine u Zagrebu brojka popela na oko 20 000, a u Splitu na čak 15 000, čime 
su građani poslali jasnu poruku –stalo im je do zaštite života, do zaštite 
dostojanstva svakog ljudskog bića i njegova prava na život. 

Organizatori su na kraju poručili kako će od sada treća subota u svibnju biti 
rezervirana za sve koji žele javno izraziti svoj stav o važnosti i vrijednosti 
nerođenog života u društvu.  

Vidimo se dogodine!  
 

 

 

 

17. lipnja 2017. s početkom  
u 10 h u zagrebačkoj prvostolnici. 



 Petra Veršec 
 

Pred nama je dugo, a nadamo se i toplo 
ljeto – period kada ljudi planiraju i na razne 
načine proživljavaju svoje praznike i 
godišnje odmore te organiziraju razna 
druženja. Dani su dovoljno dugi da se, osim 
obvezama, možemo posvetiti i mnogim 
drugima aktivnostima, a i svakodnevna se 
problematika lakše podnosi. Još ako je u 
sve to nakratko uključen i šum valova ili 
povjetarac s planina, osmijeh je zajamčen. Da bi se to sve ostvarilo kako smo 
zamislili, potrebno je i mnogo planiranja. Mnogo se truda ulaže u promišljanje 
kako uskladiti zabavu za djecu i prijeko potreban odmor za roditelje, mladi 
smišljaju razne načine kako provesti uzbudljivo ljeto uz ograničen budžet, dok 
se neki odlučuju na upoznavanje svih mogućnosti koje pruža Zagreb. Pritom, 
ako se frustracija zbog tu i tamo kojeg propalog plana svede na minimum, može 
se zaključiti kako su pred nama dani prožeti posebnom čari. To su dani koji nam 
krijepe tijelo i vraćaju uzbuđenje koje je duga zima možda malo potisnula i 
svakako su korisni, no postavlja se pitanje što je s našim duhovnom životom?  

Naizgled je to period u kojem zaboravljamo Boga, ali nije to baš tako, jer upravo 
je to vrijeme kada nam je možda i lakše ostvariti duhovni rast. I ovdje je, kao u 
planiranju primjerice klasičnog ljetovanja, jedino bitno na vrijeme zamijetiti 
prilike koje su nam pružene. Možda poželimo intimnije doživjeti svetu misu ljeti, 
dok su crkve u Zagrebu praznije. Možda nam je to idealna prilika da u drugom 
mjestu gdje provodimo svoj odmor upoznamo vjersku kulturu i običaje 
tamošnjeg stanovništva – nije li zanimljivo osluškivati kako nas samo malo 
drukčiji poredak riječi ili naglasak tjera da se dublje koncentriramo na ono što 
izgovaramo, za razliku od već uobičajene „rutine“? Također, brojni su kampovi 
koji odlično usklađuju molitvu, kontemplaciju i služenje u zajedničkom domu s 
upoznavanjem novih ljudi, druženjem i kupanjem ili boravkom u prirodi. 
Naposljetku, brojne su mogućnosti upoznavanja manjih krajeva Lijepe naše i 
sakralnih objekata u njima. Uputite se na vlastita obiteljska hodočašća, oživite 
duh molitve i upoznajte Božje djelovanje u prirodi, u raznim crkvama pokraj 
kojih ćete proći i u ljudima koje ćete putem susretati. Povedite Boga sa sobom 
jer i On se voli s vama odmarati i gledati vas kako se veselite... a naravno, uz 
kratku molitvu za zagovor sv. Nikole putnika, lijep odmor ovog ljeta bit će 
zajamčen.  
 



  

 

U ovoj školskoj godini, koja je počela 5. rujna 2016., ministrantska zajednica 
broji 55 aktivnih ministranata: 12 cura i 43 dečka.  

Na nedjelju Duhova 4. lipnja pod dječjom misom u 9:30 proglasili smo 10 
najrevnijih ministranata za ovu školsku godinu. Bila je to prilika da se pred 
cijelom župnom zajednicom pročitaju imena svih ministranata te da im se još 
jednom zahvali za njihovu marljivost i redovitost.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



  

 

U nedjelju 11. lipnja kod svete mise u 9:30 imat ćemo svečani TE DEUM, 
zahvalnu misu za proteklu školsku godinu za sve učenike. 
 

Stoga pozivamo sve učenike, osnovnoškolce, srednjoškolce, učitelje i profesore 
da dođu na svetu misu te da zajedničkom molitvom i euharistijom zahvalimo 
Gospodinu na protekloj školskoj godini te na svim postignutim uspjesima. 
 

 

  

 

Pozivamo vas na dekanatsko hodočašće na Trsat (22. lipnja 2017.).  
Cijena je 100 kn, a prijave se primaju u župnom uredu. 
 

  

 

Pozivamo vas na hodočašće u Torino (10. lipnja 2017.) na đakonsko ređenje 
našeg župljanina JOSIPA PETRIČIĆA. Posjetit ćemo još Milano i Padovu.  
Cijena je 100 €, a prijave se primaju u župnom uredu. 
 

  
 

- od utorka do petka: 9 – 11 i 17 – 19 h  
- u srpnju i kolovozu: od utorka do petka: 16:30 – 18:00h 

 

- nedjeljom u 7:30, 9:30, 11, 12:30 i 18:30  
- radnim danom od utorka do subote u 7:30 i 18:30  
- od 18. lipnja nema nedjeljne mise u 12:30  
- u srpnju i kolovozu nedjeljne mise su u 7:30, 9:30 i 18:30  
- radnim danom od utorka do subote u 7:30 i 18:30 
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