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„BLAŽENI KOJI NE VIDJEŠE,  
A VJERUJU!“ 

 

Bijela nedjelja ili Mali 
Uskrs donosi nam poznatu 
zgodu iz Ivanovog 
evanđelja o Tomi, zvanom 
Blizanac, koji je poznatiji 
kao nevjerni Toma. 
Evanđelist Ivan donosi 
nam zgodu  Isusova 
ukazanja učenicima na dan 
svoga uskrsnuća. Među 
učenicima nije bio apostol Toma, a 
nakon što su mu drugi učenici 
posvjedočili da su vidjeli Gospodina, 
on im je kategorički odbio vjerovati na 
riječ i tražio je snažnije dokaze da je 
Isus živ i da je to doista Isus. „Ako ne 
vidim na njegovim rukama biljeg 
čavala i ne stavim svoj prst u mjesto 
čavala, ako ne stavim svoju ruku u 
njegov bok, neću vjerovati.“ Apostol 
Toma traži i više od dokaza. On traži 
osobno iskustvo susreta i dodira 
uskrslog Gospodina. On želi doživjeti 
iskustvo uskrslog Gospodina. Iako smo 
apostola Tomu proglasili sumnjivcem, 
on ipak traži nešto što nam je svima 
potrebno, a to je iskustvo. Baš zbog 

toga mnogi su kršćani 
ravnodušni i mlaki jer 
nisu doživjeli nikakvo 
iskustvo Božje blizine u 
Isusu Kristu. 
Nakon tjedan dana Isus 
se ponovno ukazao 
učenicima među kojima 
je bio i apostol Toma. 
Isus mu nudi da provjeri 

je li to zaista on onako kako je to 
apostol Toma kategorički zahtijevao. 
Čim je iskusio da je to doista Isus, da je 
to isti onaj Isus koji je bio raspet na 
križu i umro, apostol Toma dao je 
kratku ispovijest vjere: „Gospodin moj 
i Bog moj!“ Isus poučava učenike da 
vjera nije stvar empirijskog dokaza 
nego milosti. Vjera nije u gledanju  jer 
ono što vidimo u to ne trebamo 
vjerovati. To vidimo i znamo. Vjera je 
milost pomoću koje prihvaćamo 
poruku kao istinitu i neoborivu. 
Vjerujemo da je Isus uskrsnuo. To je 
poruka onih učenika koji su ga vidjeli i 
doživjeli živa nakon Uskrsa.  

Valentina Novoselac, vjeroučiteljica 



NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 
 Za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje!  

 

NAJLJEPŠI DAR BRAĆI 
Poruka koju Crkva ponavlja od prvog dana je: “Krist je uskrsnuo!” I mi smo, u njemu po 
krštenju također uskrsnuli, prešli smo iz smrti u život, iz ropstva grijeha na slobodu ljubavi. 
To je radosna vijest koju smo pozvani donositi drugima i u svako okruženje, nadahnuti 
Duhom Svetim. Vjera u Isusovo uskrsnuće i nada koju nam je On donio, najljepši je dar koji 
kršćanin može i mora pružiti braći. Svima i svakome, dakle, neumorno ponavljajmo: Krist je 
uskrsnuo! Ponovimo to riječima, ali prije svega svjedočanstvom života. Radosna vijest 
uskrsnuća treba sjati na našem licu, u našim osjećajima i stavovima, u načinu na koji se 
ophodimo prema drugima. Naviještamo Kristovo uskrsnuće kad njegovo svjetlo rasvjetljuje 
tamne trenutke našeg života i možemo ga dijeliti s drugima; kad se znamo smijati s onima 
koji se smiju i plakati s onima koji plaču; kad kročimo uz onoga koji je tužan i u opasnosti 
da izgubi nadu; kad pripovijedamo o svojem iskustvu vjere onima koji tragaju za smislom i 
srećom. Svojim držanjem, svojim svjedočenjem, svojim životom, govorimo: Isus je 
uskrsnuo! Recimo to čitavom dušom.                                                                          papa Franjo 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 12. travnja Zenon 9,00 
Za sve pokojne kojih se 
nitko ne spominje 

II. VAZMENA  - NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA  11,00 Za žive i pokojne župljane 

Dj 4,32-35; Ps 118; 1Iv 5,1-6; Iv 20,19-31 18,30 + ob. Dugandžić i Rudelić 

PONEDJELJAK, 13. travnja Martin I. 
 Nema mise 

Dj 4,23-31; Ps 2; Iv 3,1-8 

UTORAK, 14. travnja Valerijan 
18,30 + Ivan Hampl 

Dj 4,32-37; Ps 93; Iv 3,7b-15 

SRIJEDA, 15. travnja Teodor 
18,30 + Kaja Bilušić 

Dj 5,17-26; Ps 34; Iv 3,16-21 

ČETVRTAK, 16. travnja Leonida 
18,30 + Ivan Capan 

Dj 5,27-32; Ps 34; Iv 3,31-36 

PETAK, 17. travnja Inocent 
18,30 Kolektivna 

Dj 5,34-42; Ps 27; Iv 6,1-15 

SUBOTA, 18. travnja Roman 
18,30 

+ Zvonimir, Margareta i 
Blaž Šajković Dj 6,1-7; Ps 33; Iv 6,16-21 

NEDJELJA, 19. travnja Leon 9,00 + Stipe Biondić 

III. VAZMENA NEDJELJA 11,00 Za žive i pokojne župljane 

Dj 3,13-15.17-19; Ps 4; 1Iv 2,1-5a; Lk 24,35-48 18,30 + Đuro i Evica Kolek 



 
Tema Drugoga nacionalnog susreta 
hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se 
19. travnja 2015. godine održati na 
Trsatu, je "Obitelj - nositeljica života, 
nada i budućnost Hrvatske". Jedna od 
temeljnih ideja nacionalnih susreta 
jest stavljanje obitelji u središte 
pozornosti javnoga mnijenja, kako 
crkvenoga, tako i mnijenja čitavoga 
društva. Specifični vid, pod kojim 
želimo promatrati obitelj u prigodi 
Drugog nacionalnog susreta, proizlazi 
upravo iz temeljnih naglasaka Prvoga 
ciklusa obiteljskoga pastorala (2013. - 
2015.) - "Od teologije tijela do 
evanđelja života". 
Naglašavajući da je obitelj "nositeljica 
života", željelo se još više istaknuti 
ulogu obitelji bez koje uistinu nema 
niti nade, niti budućnosti. Obitelj, kako 
nam je znano, nije samo nositeljica, 
već i prenositeljica života. Vjernik zna 
da je ljudski život dar koji supružnici 
primaju od Boga te da su oni pozvani 
taj dar života primiti, činiti da se 
razvija i raste u svim dimenzijama, 
kako bi jednoga dana ta ista osoba 

mogla postati nositeljica života u Crkvi 
i društvu. 
Tema ovoga susreta usko je povezana 
i s osnovnim naglascima koje je sveti 
papa Ivan Pavao II. istaknuo u enciklici 
„Evanđelje života", čiju 20. godišnjicu 
objave ove godine spominjemo. Zato 
je i hod priprave za susret prožet 
poticajima na proučavanje te 
nezaobilazne enciklike u kontekstu 
obiteljske problematike, ali i kulture 
života općenito. 
 

Molitva uz susret 
 

Isuse, Marijo i Josipe, 
u vama gledamo sjaj prave ljubavi, 
vama se s pouzdanjem obraćamo. 
Sveta nazaretska obitelji, učini i od 
naših obitelji mjesta zajedništva i 
ognjišta molitve, istinske škole 
evanđelja i male domaće Crkve. 
Sveta nazaretska obitelji,  
neka nikada više u obiteljima ne bude 
nasilja, odbacivanja i podjela: neka 
svaki onaj koji je ranjen ili sablažnjen 
ubrzo osjeti utjehu i ozdravi. 
Sveta nazaretska obitelji, daj da 
naredna Biskupska sinoda, kao i Drugi 
nacionalni susret hrvatskih katoličkih 
obitelji, ponovno probudi u svima 
svijest o svetom i nepovredivom 
karakteru obitelji, njezinoj ljepoti u 
Božjoj namisli. 
Isuse, Marijo i Josipe, čujte i uslišite 
našu molbu. 
 

prema molitvi pape Franje izrečenoj na 
blagdan Svete obitelji, 29. prosinca 2013. 



Ž U P N I  O G L A S I  –  1 2 .  t r a v n j a  2 0 1 4 .

Danas će se održati novi susret djece 
školske dobi u Pastoralnom centru, s 
početkom u 10,30 sati. Pozivamo djecu 
da se uključe! 
 

U srijedu, 15. travnja, u Župi Krista Kralja 
održat će se susret članova Šenštatske 
obitelji. Misu u 18,30 sati i slavlje Saveza 
vodit će p. Cristof, duhovnik Hrvatske 
šenštatske obitelji. 
 

Zajednica mladih na svojim susretima, 
srijedom u 20,00 sati, započinje temu: 
„Sveti sakramenti – vidljiva Božja 
ljubav“. Tema ovotjednog susreta je: 
„Krštenje – temeljni sakrament Crkve“. 
 

Ženidbu namjeravaju sklopiti: Nikola 
Protuđer iz Zagreba (sin Stipe i Ane, r. 
Stipić), rkt. i Ivana Popović iz Zagreba (kći 
Ivana i Anđe, r. Babić), rkt. 
 

Blagdan Božjeg milosrđa 
Tjedan dana nakon blagdana Uskrsa  
slavimo blagdan Božjega milosrđa, odnosno Nedjelju Božjeg milosrđa. Isus, Kralj 
milosrđa, objavio je sestri Faustini Kowalskoj (1905. – 1938.) svoju želju da se u 
Crkvi utemelji ovaj blagdan. Papa Ivan Pavao II. 30. travnja 2000. godine proglasio 
je nedjelju nakon Uskrsa Nedjeljom Božjega milosrđa. U jednoj od mnogobrojnih 
objava, koje je imala sestra Faustina (proglašena je blaženom 1993., a svetom 
2000. godine), Isus joj je rekao neka objavljuje svijetu da je neizmjerno milosrđe 
najveća Božja odlika i kako Boga vrijeđaju oni koji ne vjeruju da je on milosrđe.  
U Dnevniku, koji je sestra Faustina napisala po Isusovoj želji, Isus joj je rekao kako 
je njegovo srce prepuno velikoga milosrđa prema ljudima, iako to mnogi ne znaju i 
ne žele cijeniti. “Za njih boravim u svetohraništu. Kao kralj milosrđa želim duše 
darivati milošću, a one je ipak ne žele primiti … Moje srce napojeno je 
nezahvalnošću i zaboravljivošću duša koje žive u svijetu. Za sve imaju vremena, ali 
za doći k meni, zadobiti milosti, nemaju vremena.” 
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