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 7. Vazmena  

 Nedjelja 
 

 

Iz Evanđelja po Ivanu 

(Iv 17,1-11a) 

 

To Isus doreče, a onda podiže oči k nebu i progovori: »Oče, 

došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću 

koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si 

mu dao. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga 

istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista. Ja tebe proslavih na 

zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, prosla-

vi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije 

negoli je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi 

dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju saču-

vali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao jer riječi koje si 

mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam 

od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim; 

ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve 

moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam 

u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. 



Mjesto kršćanina je svijet kako bi navi-

jestio Isusovu riječ, kako bi rekao da 

smo spašeni 

Kršćaninovo mjesto je svijet kako bi naviještao Isu-

sa, no njegov pogled je upravljen prema nebu kako 

bi s Njime bio sjedinjen – kazao je papa Franjo za 

vrijeme svoje propovijedi, na jutarnjoj misi u Domu 

Sveta Marta u petak, 26.svibnja 2017. 

 
Čitanja nas upućuju na tri riječi, tri referentna mjesta kr-

šćanskoga puta. Prva riječ je sjećanje. Uskrsli Isus učenici-

ma kaže da idu pred njim u Galileju – ondje se, naime, do-

godio prvi susret s Gospodinom. Svatko od nas ima svoju 

vlastitu ‘Galileju’, ondje gdje nam se Isus po prvi put poka-

zao; gdje smo ga prepoznali; i gdje smo ga imali radost sli-

jediti. Da bi bili dobri kršćani neophodno je da se uvijek 

sjećamo prvoga susreta s Isusom ili pak onih susljednih su-

sretâ. To je milost sjećanja koja mi u času kušnje daje si-

gurnost – objasnio je Sveti Otac. 

 

Druga točka je molitva. Kada je Isus uzašao na nebo nije se 

od nas odvojio: tjelesno da, ali je uvijek ostao povezan s 

nama kako bi za nas posredovao. On Ocu pokazuje svoje 

rane – cijenu koju je platio za nas radi našega spasenja. 

Dakle, trebamo moliti za milost da promatramo nebo, milost 

molitve, odnos u molitvi s Isusom koji nas ovoga časa slu-

ša, s nama je. Zatim je tu i treća točka – svijet. Isus prije 

nego je otišao kaže učenicima: Idite po svem svijetu i učini-

te učenicima sve narode. Idite: mjesto kršćanina je svijet 

kako bi navijestio Isusovu riječ, kako bi rekao da smo spa-

šeni, da je On došao kako bi nam dao milost, i sve nas sa 

sobom poveo pred Oca – kazao je papa Franjo. 

 



To je topografija kršćanskoga 

duha – tri referentna mjesta 

našega života: pamćenje, mo-

litva, poslanje i tri riječi za naš 

put: Galileja, nebo, svijet. Kr-

šćanin se treba kretati unutar 

ovih triju dimenzija i moliti za 

milost pamćenja: da nikad ne 

zaboravim trenutak kada si me 

izabrao, da nikad ne zaboravim trenutke naših susreta – 

tako kazati Gospodinu – potaknuo je papa Franjo. Zatim 

moliti, gledati nebo gdje on za nas posreduje. A zatim slije-

di poslanje: to ne znači da svi trebaju otići u inozemstvo; ići 

u misije te živjeti i svjedočiti Evanđelje, znači obznaniti na-

rodu kakav je Isus. To, ali uz svjedočanstvo i uz Božju riječ; 

jer ako govorim kakav je Isus; što je kršćanski život, a ži-

vim kao poganin, to ne služi ničemu – rekao je Papa. 

 

Ako s druge strane, živimo u sjećanju, molitvi i poslanju, 

kršćanski život će biti lijep i radostan: i to je posljednja 

rečenica koju nam Isus u Evanđelju govori. U onaj dan, u 

dan u koji budete živjeli kršćanski život ovako, znat ćete 

sve i nitko vam neće oduzeti vašu radost. Nitko, jer imam 

sjećanje na susret s Isusom, imam sigurnost da je Isus u 

nebu i u ovom času za mene posreduje; sa mnom je; i mo-

lim za hrabrost da mogu kazati; izaći iz sebe i kazati drugi-

ma i posvjedočiti svojim životom, da je Gospodin uskrsnuo; 

da je živ. Sjećanje, molitva, poslanje. Neka nam Gospodin 

dâ milost da razumijemo ovu topografiju kršćanskog života 

i idemo naprijed s radošću – onom radošću koju nam nitko 

ne može oduzeti – kazao je na koncu svoje propovijedi, 

Sveti Otac. 

 

Radio Vatikan 



Most Precious Blood Parish — Hrvatska katolička misija bl. Ivana Merza 

odgovara: don Vedran Kirinčić, svećenik Biskupije Krk i voditelj  

   Hrvatske katoličke misije bl. Ivana Merza u Astoriji, NY 

e-mail:      ivanmerzhkm@gmail.com  tel. +1 (718) 219 0780 

Adresa:    32-23 36th Street, Long Island City, New York   11106 

Kroz ovaj tjedan posebno slavimo:  

 Sr.   Pohod Bl. Djevice Marije 

 Čt.   Sv. Justin, mučenik 

 Pt.   Sv. Karlo Lwanga i drugovi, mučenici 

 Ned.    DUHOVI — Pedesetnica 
 

Sveta misa:   nedjeljom u 10:45 sati 

        Prije mise je prigoda za svetu ispovijed 

Hrvatska škola:  Petak u 6:30  

Proba zbora:  Srijeda u 7:30 PM.   

Podjela diplome i dječja misa 

Slijedeće ćemo nedjelje podijeliti zahvalnice našim mladim učeni-

cima programa škole i vjeronauka. Neka Gospodin nagradi njihov 

trud kao i trud svojih roditelja koji ih svakoga tjedna dovoze na 

nastavu. Bog Vas blagoslovio!  
 

Bl. Ivan Merz Apostolate Adoration  

Imam čast predstaviti novu inicijativu koju smo pokrenuli za mla-

de ove župe i šire. Dakle, organiziramo jedno vrlo posebno kla-

njanje koje naš Apostolat sponzorira i vodi na Engleskom jeziku. 

Naši mladi izvođači će animirati posebno Euharistijsko klanjanje 

koje će se održati u predvečerje blagdana Tijelova, dakle 17. lip-

nja u 7:30 sati. Poziv smo uputili svim kršćanskim udrugama mla-

dih na području Njujorških biskupija. Dođite, pozovite vaše mla-

de i uživajte u slavljenju Gospodina suvremenom slavljeničkom 

pjesmom i molitvom.  


