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Crkve Presvetog Trojstva 

PEDESETNICA-DUHOVI 

5. LIPNJA 2022. 

KALENDAR TJEDNA                                                  

Ponedjeljak    6.6. BDM Majka Crkve………………………………..Paulina   

Utorak           7.6.  Sv. Koloman………………………………………Robert  

Srijeda            8.6.  Sv. Medardo……………………………………….Žarko   

Četvrtak         9.6.  Sv. Efrem, đakon i crkveni naučitelj……...............Ranko  

Petak             10.6.  Sv. Bogumil………………………………………Dijana  

Subota           11.6.  Sv. Barnaba, apostol………………………………Borna    

Nedjelja         12.6. PRESVETO TROJSTVO, svetkovina..............Bosiljko  

Danas Crkva slavi svoj rođendan, svetkovinu Pedesetnice—Duhove, 
silazak Duha Svetoga na apostole u Jeruzalemu, 50 dana nakon 
Kristova uskrsnuća. Time liturgijski završava uskrsno vrijeme i 
nastavlja se Vrijeme kroz godinu. 

Danas je prva nedjelja u mjesecu kada molimo za duhovna zvanja i 
darujemo za odgojne kuće naše Hrvatske franjevačke provincije, 
među kojima je i naše sjemenište. Svoj dobrovoljni prilog možete 
ostaviti u škrabici prema izlazu iz crkve. Hvala Vam na Vašoj 
dobroti. 

Dan čašćenja Gospe Brze Pomoći proslavlja se u srijedu pod misnim 
slavljima u 7, 9, 11, 17 i 19 sati. 

U četvrtak započinje trodnevna priprava za proslavu svetkovine 
Presvetog Trojstva, patrona naše crkve, koju na večernjim svetim 
misama predvode braća iz našeg samostana. Središnju proslavu u 
nedjelju u 18,30 sati predvodi prof. dr. sc. Ivica Raguž, profesor 
dogmatske teologije na KBF-u Đakovu. Prije toga, misno slavlje u 10 
sati predslavi naš župnik vlč. Anđelko Cindori. 

RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA 

nedjeljom i svetkovinom:                        7, 8.30, 10, 11.30 i 18.30h 
blagdanom:                                                               7, 10 i 18.30h 
radnim danom:                                                                7 i 18.30h 
 
 
MOLITVENI SUSRETI: 

Utorkom u 18.20 sati moli se antunovska pobožnost.  
 
Četvrtkom iza svete mise je klanjanje pred Presvetim Oltarskim 
Sakramentom. 
 
OSTALO: 

   Nedjeljom i radnim danom ispovijedamo pod svakom misom, a u drugo   
vrijeme potražite svećenika u sakristiji ili knjižari. 

 
Franjevačka mladež (FRAMA) ima susrete petkom u 20 sati. 

 
FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED ima skupštinu zadnje nedjelje u 
mjesecu u 17 sati. 

   ▪ 

   

   ▪ 

   

    

    

    

Izdaje: Franjevački samostan Presvetog Trojstva, Trg sv. Trojstva 1, 35 000 Sl. Brod, Tel. 
035/297-170 
Odgovara: fra Klaudio Milohanović, gvardijan 
Uređuje: fra Siniša Pucić 
Sve o našem samostanu i druge informacije možete potražiti na: http://www.franjevacki-
samostan.hr 

 

PEDESETNICA-DUHOVI 

Svetkovina Duhova obilježava silazak Duha Svetoga na 
apostole, 50 dana nakon Kristova uskrsnuća. Crkva je počela 
svoj povijesni hod od Jeruzalema do svih naroda svijeta sve do 
kraja vremena. Slavi se i kao blagdan “rođenja Crkve”, jer 
Djela Apostolska navode da se Duh Sveti spustio se nad 
apostole i darovao im svoje darove koji su im pomogli 
propovijedati Evanđelje svim narodima. I nama ovi darovi, po 
sakramentu svete krizme, pomažu da živimo kršćanskim 
životom, da živimo u Kristu, a Krist u nama. Drugi Vatikanski 
sabor je ustvrdio: “Duh Sveti održava Crkvu mladom!” Ako se 
obraćamo više njemu u svom životu, ostat ćemo uvijek duhom 
mladi i svježi. Recept vječne mladosti je otkriven!  
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Duh Sveti vodi i čuva Crkvu   

 

Slaveći svoj rođendan, svoje predstavljanje svijetu, Crkva 
odabire evanđeoski ulomak koji se najčešće čita u 
liturgiji, onaj o pojavi uskrsloga Učitelja među uplašenim 
učenicima kako bi učvrstio njihovo jedinstvo, a oni nakon 
toga postaju vjesnici njegova uskrsnuća. To su dva 
obilježja Duha Svetoga: učvršćuje jedinstvo i potiče na 
poslanje. Duh stvara jedinstvo među svima vjernicima 
koji trebaju objaviti istinu da su grijesi oprošteni, da je 
Bog ljubav i praštanje. 

Čovjek je po svojoj naravi slab pa ga razne zavodljivosti 
mogu navesti na pogrešan put i udaljiti ga od Boga. Zato 
nam je Isus poslao Branitelja – Duha Svetoga. Branitelj je 
netko tko je uvijek uz nas, tko nas štiti i nadahnjuje da 
idemo pravim putem. Ispunja nas Božjom snagom, hrabri 
nas i jača, da bismo bili dobri i pošteni. Duh Sveti vodi i 
čuva Crkvu. Daje nam darove po kojima možemo 
razumjeti Isusove riječi, prepoznati Istinu te riječju i 
životom svjedočiti svoju vjeru. 

Sveprisutna težnja svijeta za jedinstvom obilježena je 
isključivošću, željom za dominacijom nad drugima i 
drukčijima ili njihovom eliminacijom. Slavlje današnjeg 
rođendana Crkve poticaj je na promišljanje o nastavku 
njezine misije u službi jedinstva ljudskog roda. Samo 
otvarajući se prema svijetu svjetlom evanđelja Crkva 
otvara vrata Kristovu povratku.  

 

 

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.«     

DRUGO ČITANJE: Rim 8, 8-17  

Braćo: Oni koji su u tijelu ne mogu se Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu, 
nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha 
Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo 
zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh onoga koji 
uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od 
mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u 
vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo! Jer 
ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete 
tjelesna djela, živjet ćete. Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta 
ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha 
posinstva u kojem kličemo: »Abba! Oče!« Sâm Duh susvjedok je s 
našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, 
baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno 
trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.      

 EVANĐELJE: Iv 14, 15-16.23b-26                                               

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, 


