
 

AKTUALNO                  
 

 

RASPORED BOGOSLUŽJA  

Svete mise nedjeljom: 
 

7, 8.30, 10, 11:30 i 19 sati 
Svete mise od ponedjeljka do subote:  

 

7 i 19 sati 

Molitva svete krunice u 18,30 sati  

Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom 

četvrtkom od 18 do 19 sati 
 

Župna crkva je otvorena cijeli dan za osobnu pobožnost 

župljana. 

Mogućnost za ispovijed će biti pola sata prije nedjeljnih svetih 

misa i prije večernje mise preko tjedna u predvorju crkve. 

Komu bude potreban duhovni razgovor tijekom tjedna, neka se 

javi telefonski na našu samostansku portu radi dogovora sa 

svećenikom za termin. 

 

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA: 
 

PONEDJELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK: 16,00 – 18,00  

UTORAK, PETAK: 10,00 – 12,00  
  

SAMOSTANSKA PORTA 

PONEDJELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK: 
9,00 – 12,00 I 16,00 – 18,00 SATI 

UTORAK, PETAK: 
9,00 – 12,00 SATI 

 

tel.: 2392-555;  faks: 2302-467 

http://www.zupa-kraljice-svete-krunice.hr/ 

Uređuje: Župni ured Kraljice sv. krunice i Komisija za bogoslužje 

Tjednik Župe Kraljice svete krunice 
God. XII  Broj 28 (566), 5. lipnja 2022. 

K R A LJ I C A  

                         
 

Duhovi 
 

Duh jedinstva i različitosti 
 

Silaskom Duha svoga, Oče, 

ti si okupljenim učenicima 

dao snagu božanskog života. 

Istoga Duha šalješ na svakoga od njih 

da svatko osjeti vlastiti dar Duha 

i da ih isti Duh ujedinjuje 

u različitosti njihovih darova. 

Rosom svoga Duha okrijepi, Gospodine, 

i nas što tragamo za tvojim licem. 

Nek snaga Duha zasja na licima našim 

da spoznamo vrijednost života našeg 

i da jedni u drugima 

možemo prepoznati lice tvoje. 

Rasvijetli nas, Gospodine, svjetlom Duha 

da njegov silazak i njegov dar 

umijemo zamijetiti u životu braće i 

sestara koje nam daješ. 

http://www.zupa-kraljice-svete-krunice.hr/


I. čitanje (Dj 2, 1-11), II. čitanje (Rim 8, 8-17) 

Evanđelje po Ivanu (Iv 14, 15-16.23b-26) 
 

 

Duhovi se nadovezuju na dovršetak uskrsnuća. To je bio 

Isusov put. Put od utjelovljenja u čovjeka do uskrsnuća u 

Duhu Božjem. To je ponuđeni put svakome čovjeku. Svatko 

je pozvan da se produhovi i tako nadiđe determiniranost 

svijeta. 

Bez produhovljenja nema egzistencijalnog oslobođenja. 

Tako bi se moglo reći da je ljudsko biće ‘žedno’ Duha, 

žedno Boga i tek tada postiže svoju puninu. Zato je nama 

vrlo teško govoriti o Duhu jer on je priželjkivani Bog. 

Poduhovljenje čovjeka uvijek se doživljava kao veliki lom. 

Puca iz nutrine fizički čovjek i otvara se Bogu. Zato je 

dolazak Duha i opisan kao velika buka. Radi se o ucjeljenju 

novog zakona, zakona kojega utiskuje Božji Duh prisutan 

u našim srcima. Dolazak Duha opisan je kao dolazak 

vihora koji donosi svježinu. 

Nadahnuće Duha je nadahnuće života, pa kao što nam je 

život najjednostavniji kad ga živimo i najmisteriozniji kad 

hoćemo reći što je, isto je tako i s Duhom Božjim. Duh je 

također izrečen, On neizrecivi, plamenom, sa značenjem 

životne topline i plodnosti. 

Duh nadahnjuje  život, život slobode. Tko nema duha taj 

nema doživljaj ni slobode, pa ni ljubavi. Blagdan Duha 

Božjeg nije blagdan spomena prošlih događaja, nego 

blagdan sadašnjeg događanja. Na isti način Duh se daje 

vjernicima trajno poslije Isusovog uskrsnuća. Sada se Isus 

nama predaje kao Božji Duh. Duh Božji i jest prema 

Isusovom objavljenju njegov i Očev. On je vječna ljubav i 

život. Isus je čovjek Duha, a Duh ostvaruje i primjenjuje 

Isusovo poslanje. 

Isus govori i djeluje u snazi Duha. Iako se ne može 

poistovjetiti Isusa i Duha, ipak je djelovanje jedno, 

Božje.  Dapače, Isus je Sin u Duhu, Spasitelj. Kad se govori 

o Duhu Božjem uvijek se mili na duha ljubavi. Bez 

otvorenosti prema ljubavi nema otvorenosti prema Duhu. 

Za prepoznati i primiti Duha potrebno je vratiti se samome 

sebi. Biti slobodan od svega. tek kad su apostoli 

“kapitulirali” tek tada su se otvorili Duhu Božjem. 

Marijan Jurčević, OP 


