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Isus je uskrsnuo! 

Kroz čitavo uskrsno vrijeme, u prvom čitanju slušamo o životu prve Crkve, koja 

se počinje širiti propovijedanjem apostola. Tako i na današnju nedjelju slušamo 

kako apostol Petar propovijeda svojim sunarodnjacima i podsjeća ih što se to do-

godilo među njima. Bog je proslavio svoga Sina Isusa, koji je prošao svijetom, 

čineći dobro.  

Bog je proslavio upravo toga Isusa, veli Petar prisutnima, kojega vi predadoste i 

kojega se odrekoste pred Pilatom, kad je već bio odlučio pustiti ga. Vi se odreko-

ste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica. Začetnika života 

ubiste.  

No, nastavlja Petar dalje: Bog je Isusa uskrisio od mrtvih! Božju ljubav i njegovo 

spasenje uopće nije mogla omesti ljudska pakost koja je osudila i pogubila Isusa. 

Naprotiv, rekao bi Augustin: sretnoga li grijeha, jer je Bog čovjeka spasio upravo 

po Kristovoj muci i smrti.  

Na drugom mjestu Pavao progovara o tvrdokornosti svojih zemljaka, Židova, koji 

nisu htjeli Isusa priznati za Spasitelja, pa onda zaključuje: Bog je baš dopustio da 

mnogi Židovi ne povjeruju, da bi se evanđelje počelo naviještati i drugim narodi-

ma. 

Isusovo uskrsnuće jest središte i srce evanđelja. Unatoč ljudskim grijesima i sla-

bostima, unatoč čovjekovu protivljenju, unatoč tome što su narodni prvaci Isusa 

odbacili i dali pogubiti, Bog sve nas, zločince i grješnike, spašava po istom svome 

Sinu.  

Zato smo puni nade i radosti. Ne postoji nikakva sila na ovome svijetu koja nas 

može istrgnuti iz Kristova spasenja. Ako smo i griješili, možemo se s pouzdanjem 

njemu obratiti, jer znamo da je došao, umro i uskrsnuo ne zbog pravednih, nego 

zbog grješnih. 

Naravno, to nas nipošto ne opravdava da se prepustimo svojim slabostima:      

opečaćeni smo pečatom Boga živoga, da živimo kao djeca Božja. Pa ipak, ako se 

i dogodi da se ogriješimo o Boga i svoje bližnje, znamo, Bog uvijek prima naše 

pokajanje, baš kako lijepo veli sveti Ivan: Dječice moja, ovo vam pišem da ne gri-

ješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravedni-

ka.  

Zato se, s jedne strane, ne mirimo s vlastitim grijesima, ali, s druge strane sebi i 

svima drugima govorimo: Bog je veći od naših slabosti, on prima naše pokajanje i 

on nas u Kristu spašava sada i u vječnosti. 

· Danas je vjeronauk za mlade nakon večernje svete mise 

· Župna kateheza za krizmanike i prvopričesnike se nastavlja po redovitom rasporedu 

· Utorak, 17. travnja: sastanak Biblijske zajednice nakon večernje svete mise 

· Četvrtak, 19. travnja: euharistijsko klanjanje nakon večernje svete mise 

· Petak, 20. travnja: nema liturgijske zajednice. Proba zbora mladih “Laudes” u 20:00 

sati. Sastanak obiteljske zajednice u 19:15 sati. Pozivamo sve članove obiteljske zaje-

dnice na sastanak, kao i sve zainteresirane. Susret je duhovna priprava za 3. nacionalni 

susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati u Solinu, 15. i 16. rujna ove godine. 

Pozivamo sve obitelji koje kane sudjelovati na Susretu, da dođu na sastanak. Za obitelji 

koje dođu s djecom, bit će osigurano čuvanje djece. 

· Subota, 21. travnja: proba dječjeg zbora u 10:00 sati. Sastanak ministranata u 11:00 

sati. Župna kreativna radionica u 11:00 sati. 

· Nedjelja, 22. travnja: hodočašće mladih u zagrebačku katedralu. Program započinje 

u 17:30 sati euharistijskim klanjanjem, a završava svečanim misnim slavljem u katedrali 

u 19:00 sati, kojeg predvodi kardinal Josip Bozanić. Poslije mise mladi su pozvani na 

koncert koji će se održati u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu. Zajednički pola-

zak od naše župne crkve je u 16:30 sati. Pozivamo mlade da se odazovu! 

· Ponedjeljak, 23. travnja: klanjanje u našoj Župi. To je dan kada je naša Župa odre-

đena za cjelodnevnu molitvu pred Presvetim na nadbiskupijske, župne i osobne nakane. 

Dan klanjanja započinje svetom misom u 9:30 sati. Presveto će biti izloženo nakon 

svete mise. U 18:00 sati počinje zajedničko klanjanje pred Presvetim i molitva za naše 

župno zajedništvo te za duhovnu i materijalnu obnovu naše Župe. Dođite i poklonite se 

Isusu! Klanjanje završava svetom misom u 18:30 sati. Na oglasnoj ploči je tablica za 

upis sata klanjanja tijekom dana. 

· Nastavljaju se besplatne instrukcije za djecu osnovnoškolskog i srednjoškolskog 

uzrasta iz hrvatskoga i engleskog jezika, kemije, fizike i matematike u dvoranama 

Župe srijedom od 20:00 do 21:30 sati i subotom od 10:00 do 12:00 sati. Pozivamo svu 

djecu kojoj je potrebna pomoć da dođu, ali da se prethodno prijave. Prijave na brojeve 

mobitela: 099/8544-126 (Katarina), 099/7899-255 (Ivan). 

· Nedjelja, 22. travnja: nema vjeronauka za mlade. Predstavljanje krizmanika žup-

noj zajednici u 18:30 sati. 

 · Najavljujemo: HODOČAŠĆE TREŠNJEVAČKOG DEKANATA u Crkvu hrvat-

skih mučenika na Udbini 28. travnja 2018. godine. Cijena hodočašća je 100 kn. Prija-

ve do 23. travnja za vrijeme rada župnog ureda. 

· Najavljujemo: DUHOVNA OBNOVA ZA MLADE: 4., 5. i 6. svibnja na Velikom 

Lovniku. Cijena sudjelovanja: 100 kuna. Svi zainteresirani se mogu prijaviti i dobiti 
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 Zašto ići nedjeljom na misu? 
Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu, 13. prosinca 2017. 

(1. dio) 

Draga braćo i sestre, dobar dan! 

Nastavljamo niz katehezâ o misi. Danas se pitamo: zašto ići nedjeljom na 

misu? Nedjeljno slavlje Euharistije u središtu je života Crkve (usp. Kateki-

zam Katoličke Crkve, 2177). Mi kršćani nedjeljom idemo na misu kako bi-

smo se susreli s uskrslim Gospodinom, ili, bolje rečeno, zato da se on su-

sretne s nama, da slušamo njegovu riječ, da nas hrani za svojim stolom i 

tako postanemo Crkva, to jest njegovo mistično Tijelo koje živi u svijetu. 

Shvatili su to, od samog početka, Isusovi učenici koji su slavili euharistijski 

susret s Gospodinom na dan u tjednu koji su Židovi nazivali „prvim u tjed-

nu“, a Rimljani „danom sunca“, jer je na taj dan Isus uskrsnuo od mrtvih i 

ukazao se učenicima, razgovarao s njima, blagovao s njima i dao im Duha 

Svetoga (usp. Mt 28, 1; Mk 16, 9.14, Lk 24.1.13; Iv 20, 1.19), kao što smo 

čuli u biblijskom čitanju.  

Veliko izlijevanje Duha Svetoga na Pedesetnicu zbilo se također u nedje-

lju, pedeseti dan nakon Isusova uskrsnuća. Zbog tih razloga nedjelja je za 

nas sveti dan, posvećen euharistijskim slavljem, živom prisutnošću Gospo-

dina među nama i za nas.  

Misa je, dakle, to što nedjelju čini kršćanskom! U središtu kršćanske 

nedjelje je misa. Kakva je to nedjelja za kršćanina bez susreta s Gospodi-

nom? 

Ima kršćanskih zajednica koje, nažalost, ne mogu uživati blagodat da slave 

misu svake nedjelje; međutim, one su također na taj sveti dan pozvane oku-

pljati se u molitvi u Gospodinovo ime, slušajući Božju riječ i održavajući 

želju za Euharistijom živom. 

U nekim se sekulariziranim društvima izgubio kršćanski osjećaj za nedjelju 

osvijetljenu euharistijom. To je šteta! U tim je sredinama nužno oživjeti tu 

svijest kako bi se ponovno vratilo značenje toga blagdana, koji znači radost, 

župno zajedništvo, solidarnost, odmor koji krijepi duh i tijelo (usp. Kateki-

zam Katoličke Crkve, 2777-2188).  

Svim tim nas vrijednostima iz nedjelje u nedjelju uči Euharistija. Stoga je 

Drugi vatikanski koncil ponovio da je „nedjelja najosnovniji blagdan koji 

vjernicima valja stavljati pred oči i silno ga naglašavati, tako da također 

DA-

TUM 

DAN KALENDAR SAT NAKANA 

 16.4. PON 
Sv. Bernardica 

Soubirous 

18:30 Misa: † Franjo i Eva Lović, Jelena 

i Mile Šimić; 

- na nakanu: za nerođenu djecu 

17.4. UTO Šimun 

18:30 Misa: † Hrvoje Babić i Matija Er-

ceg, Franka Cvek; † Ivana i Ru-

dolf Vrđuka,  Josip Maltar, ob. 

Gložinić  

18.4.  SRI Hermogen 
18:30 Misa: † Marija i Tibor Milaković; 

- na nakanu: za nerođenu djecu 

19.4. ČET Marta 18:30 

 

19:00 

Misa: † ob. Skračić i Đurek; 

† Katarina i Vinko Novaković 

Klanjanje pred Presvetim 

20.4. PET Anicet 18:30 Misa: † Nenad (god.) i Zvonimir 

Malek, Veronika Paulić; † Mara i  

Mate Mamić; - na nakanu 

21.4. SUB Sv. Anzelmo 12:00 

17:00 

18:30 

Krštenje: Lucija 

Misa: Dom umirovljenika 

Misa: - na nakanu: za nerođenu 

djecu 

 22.4. NED 

ČETVRTA      

USKRSNA 

NEDJELJA 

  7:30 

  9:30 

11:00 

18:30 

Misa: † Mišo i Ana Špoljarević  

Misa: † Anđa Banović 

Misa:  ŽUPNA 

Misa: † Stjepan god. i Ana Barilić, 

Franjo i Ivka Klarić 


