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7. USKRSNA NEDJELJA, 29. svibanj 2022.  

Kao majka… 
 
Mnoge majke mole za svoju djecu. To im ne može nitko zapovjediti. One to čine u brizi za svoju 
djecu, iz ljubavi prema njima. Svaka majka želi da je njezinoj djeci dobro. Svaka je majka zabrinuta, 
ako joj djeci ide loše. Ako je neka majka ravnodušna što će biti od njezine djece, mi osjećamo da to 
nije 
 u redu. 
Roditelji mogu puno učiniti za svoju djecu, ali ne sve. Ostaje puno toga čime oni ne raspolažu, i što 
ne mogu odrediti. Tu ostaje samo molitva: moliti Boga da on zaštiti djecu, da ih sačuva od nesreće i 
zla. Moliti znači, sebe i svoje brige povjeriti Bogu, u povjerenju, da on to može izvesti na dobro. 
Isus čini, što jedna majka, što roditelji čine za svoju djecu: on moli za nas. Isus zna da neće biti dugo 
na ovome svijetu. Njegov se kraj približava. On se više neće moći direktno brinuti za svoju “djecu”. 
Preporuča ih zaštiti Božjoj. On moli za njih. On moli ne samo za one koji su s njim išli, nego i za 
djecu “svoje djece”. On moli za sve koji će po njima postati Isusovi učenici. 
 
“Ja molim i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene”. Ta riječ pokreće: Isus je i za mene 
molio! Da, također i za mene! Ne bilo kakvog anonimnog, kao što na primjer mi molimo za 
“bolesne” ili “izbjeglice” općenito, bez da ih pojedinačno poznajemo. Vjerujem, da je Isus stvarno 
molio za mene, kao što vjerujem, da je za mene trpio i za mene umro. 
 
Ali je li to moguće? Ja mogu stvarno osobno moliti za jedan dio ljudi, jer ne mogu na pameti imati 
tisuće prisutnih. Isus je drukčiji: On je utjelovljeni Bog. U svome božanskom znanju poznaje svakog 
od nas. I vjerujem da je u svome ljudskom srcu svakoga od nas uprisutnio. Ja za njega nisam broj. S 
apostolom Pavlom mogu kazati: “On, Krist, ljubio me i sebe je predao za mene”. 
Što je Isus u tom času oproštaja izmolio za nas od Oca? Njegova najveća briga: da oni, njegova 
“djeca” i “djeca djece”, svi budu jedno. Strašno je za roditelje kad oni na smrtnom času moraju 
ostaviti posvađanu djecu. Za Isusa je to velika bol: nejedinstvo njegovih učenika, podjele među 
kršćanima. 
 
Isus želi da svijet vjeruje njegovoj poruci. Posvađani kršćani čine nju nevjerodostojnom. Sada svi 
znamo, ako smo pošteni: to pravo, duboko, življeno jedinstvo teško je postići. To zna svaka obitelj, 
svako društvo, svako poduzeće. To znamo iz politike kao i iz osobnoga života. 
Isus stoga moli Boga Oca za jedinstvo koje On s njim živi: “Da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni 
i ja u tebi”. On daje samo jedan “tajni recept”, kako uspijeva to jedinstvo. To se zove ljubav. I to 
doduše ona koja traži više korist drugih, nego vlastitu. Ona se raduje dobru drugih. Nije li to ono što 
majka čini, kad ona moli za svoju djecu? 
Fra Jozo Župić 

 

RASPORED SVETIH MISA:                                                                                                                          
Ponedjeljak:  30. svibanj,  
Utorak: 31. svibanj,  
Srijeda: 01. lipanj, SPROVOD + STJEPAN BURIĆ u 1 PM 
Četvrtak: 02. lipanj,  
Petak:  03. lipanj, PRVI PETAK, Misa u 6 pm,  Ispovijed I Klanjanje 
Subota: 04. lipanj, PRVA SUBOTA, Misa u 6 pm                                                                                           
Nedjelja: 05. lipanj, PEDESETNICA, DUHOVI, Misa u 9. am 
 
 
 

DAROVATELJI:  
 
Za Crkvu:  Ljuba i Dane Rajić, Milka Sarić, Jakov Crnić, Ruža Pavlić, Ob. 
Tabaković, Dragica Lončar, Josip i Danica Ač, Obitelji Pavličević, Ljubičić i 
Jović 
Carpet:  Mato i Matilda Šimatić, Obitelj Ćosić, Danica i Nikola Grbavac, 
Zvonko Golub, Milka Požar, Ivan i Finka Stipić,   
 
 
                                                        
Zahvaljujem svima Vama koji pomažete i mislite na naš Centar. HVALA! 

Ako smo nekoga izostavili ili napisali krivo ime, molimo Vas da nam javite. 

Iskrena Hvala Svima!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



UMRLI:  

 + STJEPAN BURIĆ(90). Sprovod u sriejdu,  01.06.22. u 
1 PM. 

Obitelji izražavamo duboku kršćanski sućut i utjehu. Pokoj 
vječni.... 

U slijedeću nedjelju su  DUHOVI. Patron župe Springvale. 
Sv. Misa u slijedeću nedjelju  je u 9  sati. U 11.30 sati je 
misa u Springvale. Misiji Duha Svetoga čestitamo Patron. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 


