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Iz župnog ureda - obavijesti 

PONEDJELJAK 

21.5. 
nema mise 

UTORAK 

22.5. 

Sv. Rita 

17.30 sati: svibanjska pobožnost  

18.00 sati: Ϯ po upisanim nakanama 

19.30 sati: Kašinska Sopnica - pobožnost kod križa 

krajputaša                   

SRIJEDA 

23.5. 

17.30 sati: svibanjska pobožnost  

18.00 sati: Ϯ po upisanim nakanama 

 ČETVRTAK 
24.5. 

17.30 sati: svibanjska pobožnost 

18.00 sati: Ϯ po upisanim nakanama 

PETAK  

25.5. 

17.30 sati: svibanjska pobožnost + ISPOVIJED 

18.00 sati: sv. Misa za OBITELJSKU ZAJEDNICU 

18.50 sati: susret Obiteljske zajednice 

SUBOTA 
26.5. 

LITURGIJA KVATRI 

8.00 sati: svibanjska pobožnost 

8.30 sati: Ϯ po upisanim nakanama 

19.00 sati: Susret mladih 

PRESVETO TROJSTVO 

27.5. 

PROŠTENJE U  

BLAGUŠI 

7.30 sati (Kašina): župna sv. Misa  

9.30 sati (Kašina): Ϯ  po upisanim nakanama  

11.00 sati (Blaguša): Proštenje - BDM Kraljica Mira 

  

- Danas je rođendan Crkve. Čestitajmo jedni drugima! Želimo vam da budete pravi Isusovi 

svjedoci u svijetu u kojem živite.  

- Danas je nedjelja župnog Caritasa. Zahvaljujemo vam na darovima za naše potrebite 

- U ponedjeljak, 21. svibnja započinje ljetni kvatreni tjedan u kojem su vjernici pozvani na 

intenzivniju molitvu i djela pokore i ljubavi. Tjedan je posvećen molitvi za posvetu ljudskoga 

rada i za urod zemlje. Kvatreni tjedan završava bogoslužjem kvatri u subotu, 26. svibnja.  

- RADOVI NA DRENAŽI OKO CRKVE i hidroizolaciji dijela zida crkve se nastavljaju. 

Trenutno postavljamo granitne kocke oko crkve. Hvala na vašoj pomoći za ove radove. 

- ŽUPNI URED ovaj tjedan ureduje od utorka do petka od 16.30-17.30 sati (četvrtak do 

17.00 sati). U slučaju potrebe javite se zvonaru Bojanu na: 099/5912-192. 

- NAJAVLJUJEMO - kao pripravu za ovogodišnju proslavu sv. Petra i Pavla, od 8.6.-10.6. 

ćemo imati: 24 - satno čitanje BIBLIJE. Čitači i redari se mogu početi zapisivati već danas. 

- U četvrtak 31.05. je svetkovina TIJELOVA. Svečana sv. misa će biti u 10.00 sati, a 

poslije mise će biti uobičajena PROCESIJA u kojoj će na poseban način sudjelovati naši 

vatrogasci, limena glazba, članovi KUD-a u narodnim nošnjama, naši prvopričesnici, te 

članovi ostalih udruga koje djeluju na području naše župe. 

 

              20.5.2018. - DUHOVI - ROĐENDAN CRKVE 

PEDESETNICA.DUHOVI. 

Nedjelja, 20. svibnja 2018. 

Župni listić - God. 2., Broj 86 
 

 

Imaš li toliko otvorenosti prema Bogu da jednom tjedno o Njemu nešto kratko pročitaš? 

 

 
 

 

 

Prvo čitanje: Dj 2, 1-11 
 

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.«  

 

Evanđelje: Iv 15, 26-27; 16, 12-15  

 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Kada dođe Branitelj koga ću vam 

poslati od Oca - Duh Istine koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene. I vi ćete 

svjedočiti jer ste od početka sa mnom.Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne 

možete nositi. No kada dođe on - Duh Istine -upućivat će vas u svu istinu; jer 

neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što 

dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. 

Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - 

navješćivat će vama."  

POVEZANOST 
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Uz Dan Gospodnji 

DUH SV. NEPOZNATI BOG? 

Za mnoge je Duh Sv. nepoznati Bog. Ne znaju 

kako si Njega predočiti? A On je toliko važna 

osoba da je Isus rekao: „Bolje je za vas da ja 

odem. Jer ako ne odem Duh Sveti neće doći k 

vama. Kad dođe, On će vas uvesti u svu istinu”, u 

puninu Božje baštine. Duh Sv. je RIZNIČAR 

Božjeg blaga. Sve što Otac ima dao je Sinu. A sve 

što Sin ima, po Duhu Sv. postaje dostupno nama. 

Zato je tako važno imati čvrsto i duboko 

zajedništvo s Duhom Svetim. Duh Sveti sve 

oživljava. On je DUŠA CRKVE. Bez Njega su 

naši OBREDI – MRTVI (mrtvi rituali, bez snage i 

sile da bilo koga spase ili obrate). Duh Sv. je 

Branitelj (brani nas od Sotone koji nas želi zavesti 

i uništiti, brani nas u teškim životnim borbama, 

napastima i kušnjama života). Duh Sv. je Tješitelj 

(koliko puta smo bili u žalosti, imali crne misli 

koje su te vodile u očaj, a On te podigao i utješio); 

Duh Sv. je najbolji Mentor u duhovnom životu, 

Vođa na putu za nebo, Posvetitelj, Sila Božja; 

najbolji Savjetnik, Rizničar i Upravitelj 

Božjeg blaga. Zato nam je Duh Sv. toliko važan. 

Koliko puta su ljudi doživjeli spasenje i ljubav 

Božju, pa su se nakon nekog vremena opet 

vratili na stari način života. I potonuli, došli u 

jadno i očajno stanje. Zašto? Falila im je 

ustrajnost i postojanost! A nju daje Duh Sv. Zato: 

nije dovoljno samo doživjeti iskustvo spasenja, 

nego je važno oblačenje u silu Duha Sv. To je 

Božja volja za svu njegovu djecu. Samo tako 

možemo živjeti kao zreli sinovi Božji. PET je 

GLAVNIH RAZLOGA zašto nam je Isus 

poslao Duha Sv.: 1. da nas osposobi da živimo 

kao Božja kraljevska djeca, da koristimo svoju 

baštinu-blagoslove, 2. da nas osposobi da činimo 

Isusova djela, kako bi Isus preko nas nastavio 

spašavati izgubljene, 3. da nas učini Isusovim 

svjedocima. Bez pomoći Duha Sv. neće nam 

uspjeti nikoga obratiti, niti ćemo imati potrebu 

drugima svjedočiti o Isusu, 4. radi na nama i čini 

da postajemo sve sličniji Isusu = posvećuje naš 

život, 5. upoznaje nas s Ocem i Sinom, i tek tada 

možemo shvatiti i živjeti svoju vrijednost - kao 

ljubljena djeca Božja. Zato: molimo se puno 

Duhu Svetom. 

Mudrost života 

Molitva za darove D.S. 

Bez Duha Sv. – svijet utječe na nas i 

mijenja nas! 

 S Duhom Sv. – mi utječemo na 

svijet i društvo i mijenjamo ih! 

 Bez Duha Sv. – svijet nas 

privlači više od Boga (svijet nas  

očara, začara, i na kraju raz-očara!) 

 S Duhom Sv. – Bog nas 

privlači više od svijeta! 

Kad Duh Sv. ražari naše srce Božjom 

ljubavlju, svijet nam ne može ukrasti 

vjeru niti nas odvojiti od Boga! 

 

 

Gospodine, Bože moj, Ti svojim Duhom 

proničeš sve, pa i dubine moga srca. 

Daruj mi mudrost da Tvoju riječ mogu 

primijeniti u svakodnevnom životu, 

razum da spoznam Tvoj put, da Te 

uvijek mogu slijediti. 

Daj mi znanje da uvijek mogu tražiti 

ono što je gore, 

da ne potratim svoj život tražeći samo 

ono što je svjetsko; 

ispuni moj um darom savjeta da 

pronađem istinu koju ću davati drugima, 

ispuni me pobožnošću da Te ljubim, 

moj Bože, svim svojim srcem 

i da Ti se klanjam u Duhu i istini. 

Daj mi jakosti da stojim čvrsto kad dođu 

đavolski napadi, napadi svijeta i tijela. 

Na kraju obdari me strahom Božjim da 

nikada ne odem od Tebe, 

već da Ti ostanem uvijek blizu, u 

vrijeme radosti i u vrijeme tuge. 

Uvijek i u svemu daruj mi svoje misli, 

Spasitelju, 

da mogu kročiti prema Tvome 

kraljevstvu čineći Tvoju svetu volju. 

Amen. 

 

Razgovor s Bogom 

 
 

 

Čuti nadahnuća Duha Svetoga 

Da bi čuo nutarnji govor Duha Svetoga, 

nužno je da se potpuno smiriš.  

Također je nužno da se odrećeš svakog 

grijeha, da se pokaješ.  

Pokloni se najprije Bogu koji u tebi stanuje.  

Zamoli ga tada da ti govori, da te pouči, da 

te ohrabri, da te savjetuje, da prosvijetli tvoj 

razum. Zatim se potpuno smiri i slušaj.  

Možda u početku nećeš ništa primijetiti, ali 

pomalo ćeš se približiti svojoj duši i postati 

senzibilan na govor Božji u njoj. Nakon 

desetak minuta zahvali Bogu ... I zapiši ono 

što si čuo. Kršćanski vjernik hram je Duha 

Svetoga. U njemu Duh Sveti govori, tješi, 

poučava, svjedoči, izvodi u cjelovitu istinu.  

Duh Sveti osposobljava vjernika da ga može 

čuti i razumjeti. Slično kao što čujemo glas 

savjesti. Ili kao nadahnuće.  

No ipak govor Duha u nama može biti i 

artikuliran, izražen riječima. O tome 

svjedoče proroci Starog zavjeta, ali i Novog.  

Sveti Pavao govori kako ga je Duh učio, 

vodio, prepriječio mu put, govorio mu.  

Petru u Jopi govori Duh Sveti da ide u 

Cezareju. Gotovo svi kršćanski sveci 

svjedoče o tom govoru Duha Svetoga. Danas 

sve više raste broj knjiga u kojima su 

zapisani govori Duha Svetoga. 

Kako razlikovati govor Duha Svetoga od 

govora našega duha ili naše podsvijesti kao i 

od govora drugih, posebno zlih, duhova?  

Jednostavno: Duh Sveti jedan je u Crkvi, u 

Svetom pismu i u nama.  

Prema tome, čim su riječi koje u sebi čujem 

suprotne nauku Crkve ili riječima Svetog 

pisma, jasno je da to nije govor Božji.  

Također, ako taj govor tjera u strah, očaj, 

ako osuđuje umjesto da smiruje onda to 

sigurno nije govor Duha Svetoga. Duh Sveti 

tješi, poziva na obraćenje i ohrabruje i nosi 

nadu, oživljuje, spašava i vodi Isusu, jer je 

njegov Duh. Duh Božji tjera strah, čisti od 

grijeha, oslobađa od robovanja grijehu i 

tijelu. On je Duh slobode. - T. Ivančić 

 

 

“Dakle, ti bi želio razgovarati sa mnom?” reče 

Bog. 

“Ako imaš vremena” rekoh. 

Bog se nasmiješi. 

“Moje je vrijeme vječnost. Što si me kanio 

pitati?” 

“Što te najviše iznenađuje kod ljudi?” 

Bog odgovori: 

“Što im je djetinjstvo dosadno. 

Žure odrasti, a potom bi željeli ponovno biti 

djeca. Što troše zdravlje da bi stekli novac, 

a potom troše novac da bi vratili zdravlje. 

Što razmišljaju tjeskobno o budućnosti, 

zaboravljajući sadašnjost. Na taj način ne 

žive ni u sadašnjosti, ni u budućnosti. 

Što žive kao da nikada neće umrijeti, 

a onda umiru kao da nikada nisu živjeli.” 

Bog me primi za ruku. Ostadosmo na trenutak u 

tišini. Tada upitah: “Kao roditelj, koje bi životne 

pouke želio da tvoja djeca nauče?” Osmjehujući 

se, Bog odgovori: “Da nauče da nikoga ne 

mogu prisiliti da ih voli. Mogu samo voljeti.  

Da nauče da nije navrijednije ono što 

posjeduju, nego tko su u svom životu.  

Da nauče kako se nije dobro uspoređivati s 

drugima… Da nauče kako nije bogat onaj 

čovjek koji najviše ima, nego onaj kojem 

najmanje treba. Da nauče kako je dovoljno 

samo nekoliko sekundi da se duboko 

povrijedi voljeno biće, a potom su potrebne 

godine da se izliječi. Da nauče opraštati tako 

da sami opraštaju. Da spoznaju kako postoje 

osobe koje ih nježno vole, ali to ne znaju 

izreći, niti pokazati. Da nauče da se novcem 

može kupiti sve. Osim sreće. Da nauče da 

dvije osobe mogu promatrati istu stvar, a 

vidjeti je različito. Da nauče da je pravi 

prijatelj onaj koji zna sve o njima… a ipak ih 

voli. Da nauče kako nije uvijek dovoljno da 

im drugi oproste. Moraju i sami sebi 

opraštati.” 

Ljudi će zaboraviti što si rekao. Ljudi će 

zaboraviti što si učinio. Ali nikada neće 

zaboraviti kakve si osjećaje u njima 

pobudio.”           - nepoznat autor 

 

 


