20. 05.
Ponedjeljak

07.30 ++ Anto i Štefanija Božić
18.00 ++ Mara i Pero Antunović i + iz ob. Antunović

21. 05.
Utorak

07.30 ++ Marcel Vrhovčić
18.00 ++ Mara i Pero Antunović i + iz ob. Antunović

22. 05.
Srijeda

07.30 + Ivan Ćuraković
18.00 ++ Ilija, Marija i Jelisava Bogeljić

23. 05.
Četvrtak

07.30 ++ Drago i Zlatko Slugić
18.00 + fra Mijo Mrljić

24. 05.
Petak

07.30 ++ iz ob. Vukadin, Boban i Nevjestić
18.00 ++ Jozo Franjković

25. 05.
Subota

07.30 ++ Marijan, Lucija, Mato i Ruža Ivkić
18.00
Vjenčanje

26. 05.
Nedjelja

08.00 ++ Dubravko i Svjetlana Blekić
11.00
Pučka sveta misa
18.00 ++ Katarina i Mijo Jarčević i njihova pokojna djeca

Župne obavijesti:
* Danas je Nedjelja Pedesetnice, blagdan Duha Svetoga.
* Naredna nedjelja je nedjelja Presvetog Trojstva. Mise će biti u redovitim terminima,
osim što će biti blagoslov polja na Višnjićima. Misa počinje u 13 sati. Zbog toga nema
mise na Pržićima.
* Svibanj je mjesec posvećen Blaženoj Djevici Mariji. Zahvaljujmo Mariji za njezinu zaštitu. Svaku večer prije mise molimo krunicu.
* Imamo jedan ženidbeni navještaj: ženi se Božidar Grgić iz Vareša, sin Branka i Ljiljane
r. Rodić i uzima Miu Opertu iz Vareša, kći Snježane Urban. Neka ih prati Božji blagoslov.
* Stigao je novi broj Bobovca. Možete ga uzeti u župnom uredu.

* Nastavljamo s misama proljetnog blagoslova. Danas su mise u Duboštici i na
Pržićima, obje u 13.00 sati.
Nastavak rasporeda blagoslova je slijedeći:
26.5. nedjelja u 13.00 sati: Višnjići,
2.6. nedjelja u 11.00 sati: Stogić,
9.6. nedjelja u 11.00 sati: Prva pričest
15.6. subota 11.00 sati: Pogar.
* Hvala darovateljima pučke kuhinje i Kruha sv. Ante.
* Prošlog tjedna nismo imali sahrana. Za sve pokojne: pokoj vječni daruj im, Gospodine!

“Krunica je jednostavan način da kroz naše misli i srce prođe svaki dan Evanđelje,
Radosna vijest”. Molimo krunicu svaki dan u svojim obiteljima! (Bl. Alojzije Stepinac)

“DOĐI DUŠE PRESVETI SA NEBA NAS
POSJETI, ZRAKOM SVOJE MILOSTI!”
Put Mira 21, 71330 Vareš– BiH
Tel.: + 387 32 843 125; fax: +387 32 843 124
E-mail: kontakt@zupavareš.com
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Liturgijska godina C
Pedesetnica– Duhovi

POŠALJI DUHA SVOJEGA, GOSPODINE, I OBNOVI LICE ZEMLJE!
Čitanje Djela apostolskih
Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u
kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan
na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi
pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i
smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili
se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko
od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i
Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim ¬jezicima razglašuju veličanstvena djela
Božja.«
Riječ Gospodnja

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako me ljubite,
zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek. 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.«
Riječ Gospodnja

NEDJELJNO RAZMIŠLJANJE
Danas je punih 50 dana od Isusovog slavnog uskrsnuća i njegove pobjede. Uskrsnuli
Krist Gospodin ukazuje se učenicima više
puta kako nas o tome izvještavaju Djela
apostolska. Isus zna da treba ostati još neko
vrijeme sa učenicima da ih utvrdi u vjeri.
Znamo kako su se učenici nakon velikoga
petka ponašali. Bili su prestrašeni, puni
straha. Neki su odustali i vratili se prijašnjem načinu života. Većina je bila kao izgubljena nisu znali što bi činili. Zato im
dolazi Isus i donosi najprije mir; oslobađa
ih straha i govori što će dalje činiti.
Četrdeseti dan od uskrsa Isus odlazi Ocu i
daje im zapovijedi da ljube jedni druge kao
što je on njih ljubio. Zatim im govori da se
ne udaljavaju iz Jeruzalema, nego neka jednodušno mole pa će im Otac poslati drugog
Branitelja, Duha Istine koji će ih upućivati
u svu istinu.
Učenici su ponovo okupljeni u dvorani poslednje večere. Među njima je i Marija, majka Isusova i svi mole za obećanog Duha
Svetoga. Deseti dan od uzašašća događa se
nešto veličanstveno. Čuje se silan vjetar, i u
obliku plamenih jezika Duh Sveti silazi na
apostole. Učenici znaju: On je s nama. Kristov duh prati nas i jača. To su Duhovi:
Isusov Duh daruje hrabrost, neustrašivost,
uklanja strah. Njegov Duh daruje nadu i
pouzdanje, pobjeđuje rezignaciju. Njegov
Duh daruje vjeru, uklanja osjećaj da je sve
uzaludno. Zar današnje evanđelje ne bi moglo progovoriti i našim strahovima od budućnosti, našoj umornosti, rezignaciji?
U zazivu Duhu Svetom kojega molimo,
stoje i riječi: „Bez božanstva tvojega čovjek je bez ičega tone sav u crnom zlu“. Uistinu bez Duha Božjega mi ne možemo ništa
kao što nisu mogli niti apostoli. Čovjek se
može truditi svojim snagama ali nema učin-

ka. Duh Sveti je treća božanska osoba. I po
Duhu Svetom Bog djeluje i danas. On je
prisutan i djelatan u svojoj crkvi i svetim
sakramentima. Samo onaj koji se otvori
Duhu Svetomu jednostavno postaje drugačiji. On ostavlja grijeh, stari način života,
doživljava istinsko obraćenje, osjeća silnu
Božju ljubav koju želi dijeliti s drugim ljudima. Slaviti Duhove znači čuti poziv na
povjerenje! Biti uvjeren da naš svijet nije
predan na milost i nemilost kojekakvih zlih
sila, već je to uvijek Božji svijet u kojemu
djeluje Duh Sveti. Slaviti Duha Svrtoga
znači imati povjerenje da se isplati živjeti,
boriti, djelovati u ovom svijetu. Slaviti Duhove znači vjerovati da se ipak nešto može
učiniti, upaliti svjetiljku, a ne proklinjati
tamu. Poruka Duhova odlučan je poziv na
djelovanje! Djelujemo li nošeni Isusovim
Duhom?
Kakav ćemo svijet ostaviti budućim naraštajima? Kao kršćani nemamo čarobni štapić
koji će riješiti sve probleme. Ali smijemo
imati povjerenje da Duh Božji djeluje na
zemlji, u ljudima, u svima nama. Ta vjera
uključuje i spremnost da prihvatimo poticaje Duha Božjega!
Molimo u jedinstvu s Marijom majkom da i
na nas siđe Duh Sveti i da nas ispuni svojim darovima. Tada ćemo jedni druge bolje
razumjeti, u ljubavi se držati skupa i dati
radosno svjedočanstvo za vjeru u Boga.
On, Duh Sveti, “poučavat će vas o svemu”.
Dar Duha unosi nas u “spoznaju” koja
“zahvaća” i preobražava život. Pouka koju
On daje nije tek znanje, “nego život po
Duhu”, život u zajedništvu s Ocem.. Duh
obnavlja u našim životima snagu Riječi.
Riječ postaje Život u našim životima. Zato
je dar Duha “preobrazba pameti”, “ dar
mudrosti” u kojoj spoznajemo i živimo ono
“što je dobro, Bogu milo, savršeno”.

PEDESETNICA-Duhovi
Danas Katolička crkva slavi svoj rođendan. To je blagdan Duha Svetoga. Danas
se ona očitovala svijetu, postala vidljiva
zbog Isusovih djela u njoj. Isus Krist je
jedini Spasitelj svijeta. No bez Duha Svetoga taj spas ne bi mogao do kraja svijeta
biti ostvaren. Isus Krist je uzeo na sebe
naše grijehe i patnje, bolesti, smrti i krivice. Sve je to uništio na svom križu, a onda
u svom uskrsnuću nas uskrisio i tako započeo novo čovječanstvo. No sve bi to ostalo
uzaludno kada Duh Sveti ne bi kroz povijest čovječanstva to spasenje primjenjivao
na sve ljude. Isusu je bilo važno da Duh
Sveti siđe na apostole i Crkvu. On je rekao: „Ne idite iz grada dok se ne obučete u
silu odozgor.“
Papa Pavao VI. je napisao:“Ima u evangelizaciji niz metoda koje
su dobre, ali ni najsavršenije od njih ne bi
mogle zamijeniti tiho djelovanje Duha.
Bez njega ništa ne vrijedi ni najvještija
priprava navjestitelja. I najuvjerljivija oštroumnost bez njega je pred ljudskim duhom bespomoćna. Sve psihološke i sociološke do u tančine razrađene sheme bez
njega se ubrzo pokazuju bezvrijednima.“
To se obično zaboravlja. Crkve bruje riječima, propovijedima, diskusijama i novim
metodama, a o Duhu Svetom kao da se
jedva što čuje. Kao da se bojimo molitve.
A baš kroz molitvu Duh Sveti silazi u naše
djelovanje i ljudsko društvo. Ljudi bi u
Crkvi htjeli nadomjestiti djelovanje Duha
Svetoga pa čak i Isusa Krista. Smatraju da
biti kršćanin znači raditi drugačije nego
drugi ljudi, angažirati se bolje i savršenije.
Zaboravljaju da sve to ostaje samo ljudsko
djelo. Time se u svijetu ništa bitno ne mijenja. Tek Duh Sveti donosi u svijet novu
kvalitetu, on stvara novi svijet i omogućava uništiti ratove, mržnju, nepraštanje, nečovještvo, zablude, prijevare i svaku zloću.

Isusa Krista pronalazimo i spoznajemo
proučavanjem Svetog pisma i teologije. On
je Božja riječ i stoga se propovijedanjem
ljudima daje da ga prepoznaju. No Duh
Sveti je tajnovita osoba koja se dobiva samo intimnom stvarnošću molitve. Molitva
je prostor u koji Duh dolazi da stupi među
nas i stvara u nama nova stvorenja i novu
povijest. Samo molitva je mogućnost da
postanemo drugačiji i bolji. Bez molitve
Božja riječ, a to znači Isus Krist, uopće ne
može stići u naša srca. A prorok Joel kaže:
tko god zazove Ime Gospodnje bit će spašen. Papa naglašava da bi bilo potrebno
napraviti čitavu mrežu molitava nad svijetom kako bi se zaustavila zločinstva i kako
bi nastalo humanije društvo. No molitva ne
znači samo izgovaranje i recitiranje molitvenih formula. Kad kažemo moliti, onda
mislimo na šutnju ili riječi koje duboko iz
srca izviru, otvaraju čitavo naše biće transcendentnome, te nas tako stavljaju u komunikaciju s Bogom. Kristovo uskrsnuće
još uvijek čeka pred našim vratima da nas
zaodjene u svemoguću Božju snagu i tako
započne u nama obnavljati nas i svijet oko
nas. Nažalost, još uvijek živimo kao da će
Isusov spas doći tek poslije smrti. Zaboravljamo da je on sada tu, sad je moguće
činiti Isusova djela, sad je moguće dobiti
darove Duha Svetoga i njegove kreposti.
Blagdan Duhova stoga urgira, on od nas
zahtijeva, kuca i lupa na naša vrata da mu
otvorimo. Ako danas zavapiš Bogu da ti
dadne svoga Duha i njegove darove, postat
ćeš drugačiji, pobijedit ćeš zlo i svjetlo će
obasjati tvoje lice.
T. Ivančić
Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srca naša
sa svojom milošću i svetom ljubavi i udijeli nam dvanaest svojih plodova: ljubav,
radost, mir, strpljivost, dobrohotnost,
dobrotu, izdržljivost, blagost, vjeru, čednost, uzdržljivost i čistoću.

