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SVETE MISE:

18.30
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Blagica i Jozo Bondža

18.30

Vedrana Keglević
● ZAJEDNIČKA SVETA MISA
Ljubica i Ilija Šaravanja
Giza i Pajo Vuković
Petar i Ivan Šarić i ob.
PP
Marin Zrile
Vjekoslav Šagovac
Đuro i Marija Ivaković i ob.
ob. Bunjevac
● ZAJEDNIČKA SVETA MISA
Ilija Karjica
č.s. Mihaela Karajica
Kata, Petar, Ivo i Tera Grgić

8.00
9.30
11.00
18.30

Mijo Krišto
Milan Musić
● PP
Ivan Mlinarić i ob.

18.30
7.00

radnim danom u: 7.00 i 18.30 sati
nedjelja: 8.00, 9.30, 11.00 i 18.30 sati

■ pobožnost sv. Josipu – svake srijede u 18 sati
■ pobožnost Milosrdnom Isusu - ponedjeljkom u 17.45
■ pobožnost Schőnstattskoj Gospi - svake 3. srijede u mjesecu u 17.45
■ molitva ružarija - svake prve subote u mjesecu u 16.30
■ pobožnost bl. Drinskim mučenicama – svakog 15. u mjesecu u 17.45
» za potrebe uređenja pastoralnog centra, žiro račun: HR0323600001101894223
» za potrebe župnog Caritasa, žiro račun: HR1123600001501074784 «

Radno vrijeme župnog ureda: uto – pet 9.00 – 12.00 i 17.00 – 18.30 sati
Radno vrijeme župnog Caritasa: četvrtkom od 17.30 - 18.30 sati
Izdaje: ŽUPA SVIH SVETIH, Trg D. Domjanića 10 – 10360 Sesvete
Tel. 01/2001-605; Fax. 01/2020766, e-mail: zupa.svih.svetih@zg.t-com.hr
internet adresa: www.svisveti.hr

odgovara: preč. Mario Migles, župnik

SESVETE TISAK

Godina XVI.

Broj 648.

16. lipnja 2019.

Sve što ima Otac, moje je; Duh Sveti od mojega će uzimati i navješćivati vama
(Iv 16, 12-15)

Nakon šutnje u Starom zavjetu, Isus progovara o samom
Bogu. Govori nam o svome Ocu, govori nam o Duhu
Svetomu, pa i o sebi kao Sinu Božjemu. Evo nam
Trojstva! No Isus nije govorio o Presvetom Trojstvu
tek da bi zadovoljio našu znatiželju za poznavanjem
Boga. Isus nam umjesto toga progovara o
trojstvenosti samoga Boga pod vidom našega
spasenja, o tome što je Bog za nas učinio. Pa onda
progovara kako nas je Bog Otac s ljubavlju stvorio.
Kako nas i nakon našega grijeha nije odbacio. Kako je svome narodu
slao proroke. Konačno, veli Novi zavjet, Bog pokaza ljubav svoju prema
nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije(Rim 5,8).
Zatim Isus progovara o tome kako je Bog poslao svoga jedinorođenoga
Sina da postane čovjekom i da nas spasi svojim predanjem i svojom
poslušnošću. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se
svijet spasi po njemu.(Iv 3,17). Isus polaže za nas svoj život, jer nas ljubi.
I sada, da bismo i mi bili ne samo dio njegove smrti nego i njegova
uskrsnuća, Krist nam od Oca šalje Duha Svetoga, koji nas, snagom
svetih sakramenata uzdiže u Božje posinaštvo, čini nas djecom Božjom.
Vidjeli smo kako su u počecima Crkve apostoli činili velika i silna djela
po Duhu Svetom kojeg su primili. Taj Duh i danas djeluje u Crkvi i u
svakom pojedinom od nas, posebno po molitvi, po sakramentima, po
bogoslužju Crkve. Tako, na osnovu Novoga zavjeta znamo da nas je Bog
Otac stvorio, te nas on po svome utjelovljenom Sinu spašava, da bi nas
snagom Duha Svetoga uzeo u svoju božansku obitelj, kao dionike
božanske naravi Isusa Krista. Mi poznajemo Trojstvo samo u onoj mjeri
što je ono za nas učinilo. A silno Božje bogatstvo –tko bi to dokučio?
Zato danas, umjesto otkrivanja toga bogatstva, zahvaljujemo Bogu za
sve što je za nas učinio, što i danas čini, i za ono što u vječnosti
pripravlja za sve koji ga ljube.

NEBO I ZEMLJA
Apostolsko Vjerovanje ispovijeda da je Bog "Stvoritelj neba i zemlje", a
Nicejsko-carigradsko objašnjava: "svega vidljivoga i nevidljivoga". U
Svetom pismu izraz "nebo i zemlja" znači: sve što postoji, cjelokupno
stvorenje. Pokazuje također, unutar stvorenja, vezu koja u isti mah
ujedinjuje i razlikuje nebo i zemlju: "Zemlja" je ljudski svijet. "Nebo" ili
"nebesa" može označavati nebeski svod, ali i vlastito Božje "mjesto": "Oče
naš koji jesi na nebesima" (Mt 5,16), prema tome i "nebo" kao eshatonsku
slavu. Konačno, riječ "nebo" označuje "mjesto" duhovnih stvorova anđela koji okružuju Boga.
Ispovijest vjere Četvrtoga lateranskog sabora tvrdi da je Bog" od početka
vremena ni od čega stvorio oboje stvorenje, duhovno i tjelesno, anđele i
zemaljski svijet, a zatim čovjeka, sastavljena od obojega, duha i tijela".
Postojanje duhovnih, netjelesnih bića koje Sveto pismo obično naziva
anđelima, vjerska je istina. Svjedočanstvo Pisma o tome je jasno kao što je
i Predaja jednodušna.
Čitamo da je Bog stvorio vidljivi i nevidljivi svijet koji okružuje naš
životni prostor. Kada se čovjek udubi u tvrdnje katekizma, moguće je
pomisliti kako je to tek teorijski postavljeno razmišljanje njegovog
pisca. Kako netko može tvrditi da postoji svijet koji nije vidljiv, a ipak je
poznat. Zašto je taj svijet nevidljiv ili još bolje, kome je nevidljiv?
Odgovor leži ponovo u svakome od nas. Tu se gubi ta kontradiktornost
nevidljivosti. Ozbiljnije je razmisliti zašto je taj svijet meni nevidljiv,
kako moje oko nije u stanju vidjeti. Zato jer moje srce nije otvoreno i
lišava me sposobnosti viđenja, mogu jedino vidjeti „Zemlju“, ljudski
svijet.
Sveti Stjepan otvorivši svoje srce i odlučivši položiti život za Krista
svjedoči: "Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna
Bogu."Dj 7,56. Jasno je , vidjeti „Nebo“ može samo oko koje gleda srcem,
čistim i skrušenim. Bistrina je to koja nas vodi u to spoznatljivo „Nebo.“

SVETKOVINA TIJELOVA
Četvrtak, 20. lipnja
Raspored svetih misa:
8.00, 10.00 i 18.30 sati
Svečana procesija
u 10.00 sati.
Molimo djecu da donesu
latice cvijeća, a prvopričesnici neka nam se jave prije mise
kako bi im dali bijele haljine.
HODOŠAĆE NA TRSAT
Subota, 22. lipnja. Polazak u 6.00 sati.
Poslije Trsata ići će se negdje na more
gdje će biti manja gužva.
Ima još nekoliko slobodnih mjesta.

SVETE MISE RADNIM DANOM
U STAROJ CRKVI
U pastoralnom centru mise će biti
nedjeljom te svaki
petak i subotu navečer.
HODOČAŠĆE SV. IVI U PODMILAČJE
Organiziraju Franjevci iz Sopnice,
a polazak je 24. lipnja u 4.30 sati
ispred društvenog doma u Sopnici.
Cijena po osobi je 100 kn, a prijave su u
župnom uredu Sopnica ili na tel. 2001 256

