
 

 

Izdaje: Župni ured Prikazanja Blažene Djevice Marije u Smilčiću 

Nedjelja, 20. svibnja 2012. - Sedma uskrsna nedjelja 

Ponedjeljak, 21. svibnja 2012. - sv. Viktor Milanski, sv. Andrija Bobola 

Utorak, 22. svibnja 2012. - sv. Rita iz Cascije 

Srijeda, 23. svibnja 2012. - sv. Deziderije, sv. Ivan Krstitelj de Rossi 

Četvrtak, 24. svibnja 2012. - sv. Vinko Lerinski, Marija Pomoćnica 

Petak, 25. svibnja 2012. - sv. Beda Časni, sv. Grgur VII. 

Subota, 26. svibnja 2012. - sv. Filip Neri 

Nedjelja, 27. svibnja 2012. - Duhovi 

Znaš li ljubiti? 

Učim ljubiti i prihvaćati druge, i onda kada me oni razočaraju. Kada me 

rane riječima i djelima.  

Teško je prihvatiti drugoga, onakvoga kakav jest, a ne kakvoga bih ga ja 

želio da bude. Da teško je, veoma teško, ali učim.  

Učim slušati ono što kaže srce, ono što kažu posrnuli ljudi, što kažu oči, 

što kažu nemirne ruke. Slušati poruke koje se kriju izmeĎu površnih rije-

či. Prepoznati namješteni osmijeh, lažnu radost, pretjeranu samohvalu. 

Otkriti bol svakog srca.  

Malo pomalo učim ljubiti jer ljubav sve oprašta, odstranjuje tugu, liječi 

ožiljke, ozdravlja ranjeno srce. Ljubav ne hrani rane bolnim mislima ne 

pothranjuje uvrede. Ljubav oprašta, zaboravlja, odstranjuje iz srce svaku 

bol.  

Korak po korak, učim opraštati učim ljubiti. Otkrivam vrijednosti koje se 

nalaze u svakom životu. Vrijednosti su zakopane odbacivanjem, zbog ne-

dostataka razumijevanja, nježnosti, prihvaćanja, težine života… tijekom 

dugih godina. Učim u osobama vidjeti dušu, mogućnosti koje im je Bog 

dao. Učim, ali kako je sporo učenje. Kako je teško ljubiti bezuvjetno. Ma-

kar posrćući čineći pogreške, učim ljubiti… Želim i nastojim ljubiti bliž-

nje kao što Bog ljubi mene.  
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ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA  

SMILČIĆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopusti Majci Božjoj punu slobodu da se nama služi 

na slavu svojega Sina. Ispruži svoju ruku i čvrsto je 

stavi u Marijinu ruku! 



 

 

Evanđelje   (Iv 17, 11b-19) 

 

Neka i oni budu jedno kao i mi! 

 

Čitanje svetog EvanĎelja po Ivanu 

 

 

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: »Oče sveti, sačuvaj ih 

u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s 

njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te 

nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. A sada 

k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. 

Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što 

ni ja nisam od svijeta.  Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih 

očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posve-

ti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja 

poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posve-

ćeni u istini.« Riječ Gospodnja.  

Trenutak za razmišljanje o Evanđelju 

 

 “Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta 

kao što ni ja nisam od svijeta.” (Iv 17,14) EvanĎelje današnje nedjelje 

Isusove su riječi s Posljednje večere. Tu su njegove posljednje preporuke, 

upozorenja i molitva. U molitvu su uključeni Isusovi učenici, ali i svatko 

od nas - jer Isus moli ne samo “za ove, nego i za sve koji će na njihovu 

riječ povjerovati.” 

 U svijetu smo, ali nismo od svijeta! Želimo s Tobom, Isuse, biti 

u službi novoga svijeta, nove zemlje i novog neba. Dao si nam novo 

srce, novi smo kvasac za novi kruh za hranu svijetu. Daj nam da 

budemo jaki - ojačani Tobom! 

 

 Gospodine Isuse, hvala Ti što si i mene uključio u svoju molitvu 

na Posljednjoj večeri. Veseliš se što sam Tvoju riječ sačuvao. Premda ima 

toliko toga upitnog u mojem ponašanju, Ti mi iskazuješ povjerenje. 

 

 Molim Te za Duha Svetoga kojim želiš obogatiti svoju Crkvu: po-

hodi i mene, pohodi svakog vjernika, iznenadi nas i ispuni Duhom. DM 

 

 

MARIJA - POMOĆNICA U BOLI 

 Svim onima koje muči bol, tuga, razdijeljenost, utecite se i naslje-

dujte Mariju. U bludnji su oni koji misle da Marija nije trpjela u srcu. Ona 

je trpjela sveto, jer u njoj bijaše sve sveto, ali gorko. I da bi imala snage u 

svim časovima koji su je na zemlji snalazili, ona se je uvijek privinula uz 

Isusa. Uvijek se stiskala uz Boga, i u najtežim časovima svoga života. U 

Hramu kad je pozvana na vjenčanje, u Nazaretu kad je pozvana na Maj-

činstvo, još u Nazaretu u suzama udovištva, i kasnije u mukama rastanka 

od Sina, i na Kalvariji kad je svoga Sina gledala kako umire. Učite se od 

Nje, vi koji plačete. Učite se od Nje vi koji umirete.  

Naučite se od Nje vi koji živite da umrete. Učite se od Nje kako bi imali 

blizu Isusa kad bude teško. Smrt gubi svaku gorčinu ako se dogodi na Isu-

sovim rukama. Isus je za sve nas rekao na križu: Gospodine, u ruke pre-

dajem svoj duh. To je rekao u svojoj, misleći na naše agonije, na naše 

strave, na naše pogreške, na naš strah, na naše želje za oproštenjem. On je 

to rekao srcem razderanim od ljute boli, prije nego što je probodene kop-

ljem, u najvećim duševnim mukama, većim od fizičkih. Molimo Nju da 

nam bude most do Isusa. Mir vama! 

Molitva jedne majke 

Marijo koja s nježnošću držiš Dijete u naručju, Tebi se obraćam!  

 

Dijete koje ima Tvoje je, jer si ga Ti rodila. Ali upozoravaš da ti ne pripa-

da jer je Njegov izlazak od vječnosti. 

 

Tvoj je Sin, ali i Sin Božji. Daj da i ja tako mogu gledati na svoju djecu. 

 

Zahvaljujem Bogu što mi ja dao milost da mogu postati majka. Pomozi da 

uvijek s nježnošću i ljubavlju odnosim prema tako nježnim i slabim stvo-

renjima kao što su djeca. 

 

Marijo, pomozi mi biti dobra majka, sposobna ljubiti i odgajati. Neka i 

moje dijete barem malo sliči Tvojemu.  

 


