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Ovaj blagdan se temelji na Evanđelju sv. Luke (Lk 1,39-56). U blagoslovljenome 
stanju Djevica Marija ide u pohod svojoj rođakinji Elizabeti da joj pomogne u 
porodu. Dirljiv je to susret dviju dubokih vjernica koje slave Boga što im je iska-

zao obilje milosti. I čeda pod majčinim srcima su se obradovala ovom susretu. Iz ovog 
susreta evanđelist je sačuvao Elizabetin „Blagoslovljen“ i Marijin „Veliča“, hvalospjeve 
koja Crkva moli svaki dan kako u osobnoj tako u liturgijskoj zajedničkoj molitvi. Veliča 
duša moja Gospodina i raduje se duh moj u Bo¬gu, spasitelju mojemu. Tim riječima ona 
ponajprije priznaje darove koji su posebno njoj dodi-
jeljeni, a za tim općenito nabraja dobročinstva kojima 
Bog nepre¬kidno obdaru- je ljudski rod. Duša onoga 
veliča Gospodina koji sve osjećaje čovje¬kove usmje-
ruje na hvalu i službu Bogu. A on opsluživanjem Božjih 
zapovijedi pokazuje da stal- no razmišlja o moći njegova 
veličanstva. Bogu se, svome Spasitelju, raduje duh onoga 
koga veseli jedino sjećanje na svoga Stvoritelja, u koje-
mu je nada vječnoga spasa. Te riječi doduše odlično 
pristaju svima savršenima, ali je ipak najviše dolikovalo 
da ih kaže blažena Bogo- rodica. Ona je povlasticom 
posebne zasluge plamtjela od duhovne ljubavi prema 
onome nad čijim je tjele- snim začećem uživala. Ona 
je s pravom mogla kliktati s posebnim oduševljenjem 
mimo ostale svete u Isusu, to jest u svome Spasitelju. 
Njoj je naime bilo znano da će vremenitim rođenjem iz 
njezinoga tijela biti rođen onaj o kojemu je znala da je 
vječni tvorac spasa. U jednoj i istoj osobi on je uistinu i njezin sin i Gospodin. Jer mi 
učini velike stvari koji je moćan, i sveto je ime njegovo. Prema tome, ništa ne pripisuje 
svojim zaslugama. Svu svoju veličinu smatra darom onoga koji po naravi moćan i velik, 
svoje vjerne od malenih i slabih čini snažnima i velikima. Dobro je što je nadodala: I 
sveto je ime njegovo. Time je potakla slušatelje i poučila sve do kojih dopru njezine 
riječi da se uzdižu k vjeri i zazivanju njegova imena što i oni mogu biti dionici vječne 
svetosti i istinskoga spasenja. Tako je prema proročanstvu: Svatko tko zazove ime Gos-
podnje, bit će spašen. To je ime o kojem je pretkazano: I uzradova se duh moj u Bogu, 
Spasenju mojemu.

Pohod BD Marije



Evanđelje po Ivanu

Iv 14, 15-21

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: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer 

ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas 
ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi 
ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja 
u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me 
ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se 
očitovati.”

Riječ Gospodnja.  

Komentar:

 „Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.“ Ovim riječima započinje 
današnja Isusova pouka. Više puta smo čuli da je Isus sveo sve zakone na dvije 
zapovijedi ljubavi: Ljubi Boga i ljubi bližnjega. O ljubavi se mnogo govori a u 
stvari, gledajući ovaj svijet, malo je toga što se uistinu može nazvati ljubav. Kako 
uopće provesti Božju zapovijed u ovom bezbožnom svijetu? Ili, kako provesti 
ove zapovijedi tamo gdje se nastoji isključiti Boga iz svih ljudskih životnih tre-
nutaka? Slijedeće što bi smo trebali upitati je – zašto je svijet takav? Prije svega 
pođimo od činjenice da Bog nije tek tako postavio ovaj zakon. On najbolje zna što 
je potrebno za ljudsku sreću. Zapovijedi su jednostavan način kojim nam je Bog 
pokazao da budemo u miru sa samim sobom, s drugima, sa prirodom, i s njime, 
Stvoriteljem i Ocem. Prava radost dolazi iz mirnog srca, ne iz uvjeta koji smo 
stvorili izvana: ne ovisi o bogatstvu i moći, ni o bilo kojim vanjskim uvjetima 
nego o mirnoj i čistoj savjesti. A mirna i čista savjest se zadobiva opsluživanjem 
zakona, zapovijedi. Pa se sada možemo ponovno upitati: je li svijet otišao u 
krivom smjeru ili sam ja osobno doprinio takvom stanju? Tako je malo potrebno 
da svijet bude zadovoljan i sretan a upravo to malo nam nedostaje. Zar smo 
nevrijedni učiniti taj mali korak da preporodimo ovu našu sredinu? Nemojmo 
zaboraviti da je Isus obećao poslati Duha branitelja na svoje učenike i kako smo 
poučeni svjedočanstvom tih istih učenika, po tom istom Duhu, učinjena su mno-
ga čudesa u Crkvi Božjoj sve do danas. Možda bi dobro bilo da češće zazivamo 
Duha Svetoga da djeluje u našem životu. Ne isključujmo Boga iz svoga života, 
jer, kako kaže sv Ivan – Bog je Ljubav.



RASPORED SVETIH MISA 
U OVOM TJEDNU

Pon.: 26. 5.: (u 17,30 sati)
Za pok. Krešimira i Milana ivandu - Julija

Uto.: 27. 5.: (u 17,30 sati)
Za pok. Stipana Tirića - obitelj

Sri.: 28. 5.: (u 7,30 sati)
(danas nema svibanjske pobožnosti)
Za pok. Iliju i Anicu Kutleša - Anđa

Čet.: 29. 5.: UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO -
SPASOVO

Svete mise će biti: u župnoj crkvi u 9 sati i
na groblju Glavičice u 11 sati
Za pok. Niku, Antu i Tomislava Kutlešu - Ma-
rina Bošnjak

Pet.: 30. 5.: (u 17,30 sati)
Za pok. Luku, Cvitu i Lukicu - Anđa Ćurić

Sub.: 31. 5.: (u 17,30 sati)
Za pok. Maru Udovičić - Nediljko

Ned.: 1. 6.: (u 9 sati)
Iva Ljubičić na nakanu

U NEDJELJU 1. 6. 2014. 
SVETE MISE ĆE BITI U ŽUPNOJ CRKVI 

U 9 i 11 sati

UZAŠAŠĆE

U četvrtak 29. 5. 2014.je 
Uzašašće Gospodinovo ili 

Spasovo. 
Toga dana će biti na groblju 
Glavičice blagoslov polja i 

sveta misa u 11 sati. 
(ovoga četvrtka ne će biti 
klanjanje pred Presvetim)

PROBE 

U četvrtak 29. 5. 2014. 
na Uzašašće 

ne će biti proba koje su raspore-
dom predviđene toga dana.

Svibanjska pobožnost

U srijedu i četvrtak ne će biti 
svibanjske pobožnosti 

a u ostalim danima raspored 
je kao i kroz cijeli svibanj.

Caritas BiH 
Pomoć postradalima možete 
uputiti pozivima na telefone:

BH TELECOM: 
090 292 064 ( 3KM )

HT ERONET: 
092 890 892 ( 2KM )

Novčane donacije za pomoć 
sugrađanima na poplavljenim 
područjima možete uplatiti na 

račun:   
UniCredit banka d.d. 

Alipašina 45 a 
71000 Sarajevo 

KM: 338 690 221 206 2902. 



ŽUPA UZNESENJA BDM PRISOJE
80245 Prisoje

tel./fax.: +387 34 366 604   mobitel.: +387 63 312 047 

Web: www.zupaprisoje.net     e-mail: info@zupaprisoje.net

Marijo na nebo uznesena, moli za nas!

Za odvoz smeća: Ivan Sučić 30 KM.

RASPORED PROBA ZA PJEVAČE I SVIRAČE

Utorkom: mali elektro sastav u 18 sati, Muška klapa u 20,00 sati. 
Četvrtak: Spasovo - nema proba 

Petkom: eletro grupa Ancora u 18 sati, ženski dio mješovitog zbora u 20,00 sati. 
Subotom: gitaristi u 10,00 sati,  klavijaturisti u 10,30 sati 

dječji zbor Ancora u 11 sati,
ženska Klapa u 18,45 sati  i mješoviti zbor u 20,00 sati.

MINISTRANTI
Ministrantski sastanak će biti subotom u 12,00 sati.

VJERONAUK
Vjeronauk za krizmanike će biti utorkom u 16 sati.

Ovih dana je u našoj župi umrla Mara Drmić i pokopana na groblju u 
Prisoju - Maljevine.

Pokoj vječni daruj joj Gospodine.

POMOĆ ZA POSTRADALE U POPLAVI
Ovih dana, točnije od ponedjeljka do petka, skupljali smo pomoć za postradale od 

poplave u Bosni. Ova akcija je formirana na nivou općine Tomislavgrad i Duvanjskog 
dekanata. Budući da smo se tek u ponedjeljak dogovorili na koji način ćamo ovo iz-

vesti, nije bilo prostora za neko veće oglašavanje ali su ipak svi mogli čuti preko radija 
o čemu se radi. U ovome je sudjelovala i naša župa prikupivši 1050 KM, 200 EUR 

i desetak paketa sa osnovnim potrepštinama. Kao što ste i sami vidjeli, velika su 
stradanja na poplavljenim područjima i ovakvih akcija za pomoć postradalima će biti 

još.  Zato ćemo vas na vrijeme obavijestiti o slijedećim akcijama.
Iskreno zahvaljujem svima koji su na bilo koji način sudjelovali u ovoj akciji.

MOLITVA ZA NASTRADALE OD POPLAVA
Svemogući vječni Bože, Ti nas tješiš  u svakoj našoj nevolji da bismo I mi sve 

koji su u nevolji mogli tješiti (usp. 2. Kor, 1:3-5). Molimo te  olakšaj patnje svim nas-
tradalima u poplavama širom naše zemlje, ispuni naša srca božanskom ljubavlju kako 

bismo pomogli braći i sestrama u nevolji.  Po Kristu Gospodinu našem, Amen.


