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Između dodira i vjere 

Tijekom svoga javnog 
djelovanja Isus je pozivao one, 
koji su bili s njim i koji su se 
okupljali oko njega, da vjeruju u 
njega. Onaj tko ga je želio 
upoznati, trebao ga je 
upoznati i vjerom, jer da bi 
znao o njemu sve, nije bilo 
dostatno da se s njim druži i 
da ga sluša, da s njim hoda, 
putuje, jede i pije. Nije bilo 
dovoljno s njime provoditi 
vrijeme i doticati ga, nego je 
trebalo povjerovati da je on 
Bog, da nije samo ono što 
se okom vidi i rukom 
dotiče, nego da je utjelovljeni Božji Sin.  
Isto se dogodilo i nakon uskrsnuća, s tim 
da su ovaj put učenici bili radikalno 
suočeni s tom činjenicom koju im je Isus 
naviještao i o kojoj im je govorio još 
mnogo prije. Naime, božanstvo se nije 
moglo dotaknuti rukom, nego ga je 
trebalo spoznati vjerom. No, nevjera je 
bila njihov vjerni pratitelj jer još nisu 
doživjeli snagu uskrsnuća.  
A i nakon uskrsnuća evanđeoski 
izvještaji svjedoče koliko je bila krhka 
vjera apostola i prve zajednice, čemu je 
vrlo zoran primjer upravo sveti Toma. 
Odbijao je povjerovati onima koji su mu 

svjedočili da je Gospodin 
uskrsnuo. Protiv svoje nevjere i 

nepovjerenja želio se 
boriti dodirom, te je zato 

rekao da neće vjerovati 
ako ne vidi jasne znakove 
Isusovih rana. Isus mu je 
to omogućio, ukorivši ga 
pri tome zbog njegove 
nevjere. U susretu s 
Uskrslim Toma je pobijedio 
svoje sumnje i učvrstio 
vjeru, a i Gospodin je htio 
da mu se ureže u pamet 
kako nije dostatno dodirnuti 
njegovo ljudsko tijelo, nego 

da treba napraviti i korak vjere prema 
spoznaji njegova božanstva.  
Gospodin je doista poznavao one koji su 
njegovi i koji će povjerovati u njega, te 
ih je proglasio blaženima zato što ne 
traže dokaz opipa i pogleda, nego dokaz 
vjere koja je jedina kadra provjeriti što 
se dogodilo u događaju uskrsnuća.  
Na nama je da ne propustimo milosnu 
prigodu, nego da, zahvalni Bogu za dar 
blaženstva po vjeri, još je više 
učvršćujemo, živeći u sadašnjosti 
blaženstvo koje je Gospodin nekoć 
svojim riječima predskazao za nas. 

Igor Herceg, vjeroučitelj  



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 za pokojne Antuna Tila, Ivana Novaka, Zoru Antić, Mariju Jelenić, Marijana Matrića, 

koje smo pokopali prošloga tjedna, te druge, čija je godišnjica smrti ovih dana, molimo 
dar uskrsnuća: Pokoj vječni ... 

 

KNJIŽARA RITA PREPORUČUJE 
 

ŠTOVANJE BLAGDANA MILOSRĐA 
Isus je izrazio želju da slika Božjeg milosrđa bude svečano posvećena i predana javnosti na 
štovanje, da svećenici propovijedaju o velikom i neizmjernom Božjem milosrđu na prvu 
nedjelju poslije Uskrsa, te da se ta nedjelja proglasi blagdanom Božjeg milosrđa. Ta 
nedjelja treba biti svetkovina milosrđa (Dn 49). 
Ako se želimo okoristiti tim velikim darovima koje Gospodin želi dati svakom čovjeku i 
cijelom čovječanstvu, moramo biti u stanju milosti (obaviti svetu ispovijed), te ispunjavati 
zahtjeve koje pred nas stavlja pobožnost Božjeg milosrđa, s povjerenjem se uzdati i 
iskazivati ljubav prema bližnjima, a na sam bismo blagdan trebali prići Izvoru života, 
odnosno primiti svetu pričest. 

Molitvenik Milosrdni Isus 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 23. travnja Juraj 9,00 Za žive i pokojne župljane 

II. VAZMENA NEDJELJA 11,00 + Ivan Hampl 

Dj 2,42-47; Ps 118; 1Pt 1,3-9; Iv 20,19-31 18,30 + Ljubica i Franjo Čituljski 

PONEDJELJAK, 24. travnja Fidel 
  

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

UTORAK, 25. travnja Marko 
18,30 Kolektivna 

1Pt 5,5b-14; Ps 89; Mk 16,15-20 

SRIJEDA, 26. travnja Julije 
18,30 + Ljubica i ob. Bračun 

Dj 5,17-26; Ps 34,2-9; Iv 3,16-21 

ČETVRTAK, 27. travnja Ozana Kotorska 
18,30 + Eva, Manda i Marija 

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

PETAK, 28. travnja Ljudevit 
18,30 Kolektivna 

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

SUBOTA, 29. travnja Katarina Sijenska 
18,30 + Marko Šejić 

Iv 1,5 – 2,2; Ps 103; Mt 11,25-30 

NEDJELJA, 30. travnja Pio 9,00 Za žive i pokojne župljane 

III. VAZMENA NEDJELJA 11,00 + Ivica, Olga i ob. Pantlik i Vajdička 

Dj 2,14.22-23; Ps 16; 1Pt 1,17-21; Lk 24,13-35 18,30 + ob. Krpan, Murković, Šantić i Krznarić 



 
 

Logotip Susreta sadrži tri ključna 
elementa: križ, golubicu i siluetu 
vukovarskog vodotornja. 
 

Križ je središnji simbol kršćanstva, u križu 
kršćanin prepoznaje znak Kristove muke, 
ali isto tako i put prema uskrsnoj nadi. 
Simbol golubice izabran je iz dvaju razloga. 
U prvome redu golubica simbolizira mir 
koji je u svakom vremenu potreban 
čovjeku, mir zbog kojeg je Vukovar i 
podnio svoju žrtvu. Drugi razlog za izbor 
simbola golubice u logotipu je poznati 
arheološki nalaz Vučedolske „golubice“, 
jedan od simbola Vukovara i vukovarskog 
kraja.  
Treći element je silueta vukovarskoga 
vodotornja koji simbolizira postojanost i u 
najtežim trenutcima kroz koje je prolazio 
grad Vukovar sa svojim stanovnicima, kao 
i cijela naša domovina.  
 

Boje logotipa su plava, bijela, crvena i 
žuta, boje prisutne na zastavi i grbu grada 
Vukovara. Boje su uzete i zbog svog 
simboličkog značenja. Plava kao boja neba 
i rijeka Dunava i Vuke koje protječu kroz 
Vukovar. Bijela boja mladenačke i 
vjerničke radosti; crvena kao boja 
mučeništva kroz koje je prošao grad 
Vukovar i njegovi stanovnici, te žuta 
odnosno zlatna kao boja uskrsne proslave 
i Kristove pobjede, budući da se susret 
održava u uskrsnome vremenu. 
 

Službena stranica susreta:  
www.shkm2017.com. 

MOLITVA 
SUSRETA HRVATSKE KATOLIČKE 

MLADEŽI U VUKOVARU 2017. 
 

Bože, naš Oče, 
učvršćivao si nadu Abrahama, praoca naše 
vjere u obećanje da će postati ocem 
velikoga naroda. 
Po riječima proroka dao si nadu 
Izabranom narodu navješćujući mu 
dolazak Onoga koji će okupiti Ostatak 
Izraelov i biti svjetlost narodima. 
 

Sine Očev, 
u tvome rođenju od Djevice ispunja se 
Stari savez a u Radosnoj vijesti 
spoznajemo svu dubinu Ljubavi, 
najizvrsnije očitovane u tvojoj muci i smrti 
na križu. 
Riječi anđela „Nije ovdje, uskrsnu!“ (usp. 
Lk 24,5-6) oživjele su nadu apostola i 
novoga naroda Božjega – Crkve. 
 

Duše Sveti, 
ti nadahnjuješ i uzdržavaš svoju Crkvu. 
Vodiš je u nestalnostima ovoga svijeta. 
Otkrivaj nam „kolike li nade u pozivu 
našem“ (usp. 1 Ef 1,18), kako bi zajednica 
Crkve, napose mi mladi, mogli biti svjedoci 
evanđelja i „novi Jeruzalem“ u našoj 
domovini i svijetu u kojemu živimo. 
 

Zahvaljujemo ti za svjedočanstvo nade 
naših očeva i predaka, koji su svojim 
životom i žrtvom u nedaćama minulih 
vremenâ ostavili živi spomen nade nama i 
budućim naraštajima. 
 

Pratio nas zagovor naše nebeske Majke 
Marije i proslavljene Crkve na putu na koji 
nas pozivaš, putu koji nas vodi k tebi, 
izvoru i uviru svake nade. 
Po Kristu, Učitelju i Gospodinu našemu, 
„nadi našoj“ sada i u vijeke vjekova. 
Amen. 



ŽUPNI OGLASI – 23. travnja 2017. 
 

Danas je svetkovina Božjega 
milosrđa. Aleluja! 

 

Zajednica mladih završava 
pripremu za SHKM. Završni susret 
„Sloboda i nada“ bit će u srijedu, 
26. travnja, u 20 sati. 
Susret hrvatske katoličke mladeži 
pod geslom "Krist - nada naša" (1 
Tim 1,1) održat će se u Vukovaru, u 
subotu i nedjelju, 29. i 30. travnja. 
Pratimo mlade svojom molitvom! 

 

Euharistijsko klanjanje je 
četvrtkom od 17 do 18,30 sati. 

 

Roditeljski sastanak za 
prvopričesnike bit će u četvrtak, 27. 
travnja, u 19,30 sati. 

 

U subotu, 6. svibnja, hodočastimo 
na Trsat. Nakon hodočasničkog 
dijela slijedi izlet u Krk. 
Polazak je u 6 sati, a cijena 110 kn. 

 

Za održavanje procesija, križnog 
puta i drugih liturgijskih slavlja na 
otvorenom, naša Župa treba 
prikladan prijenosni razglas. 
Cijena kvalitetnog uređaja kreće se 
oko dvije tisuće eura, a konačan 
izbor ovisi o tome koliko ćemo 
sredstava skupiti. Do petka, 21. 
travnja, prikupljeno je 8.670 kuna! 

 
 
 
 
 
 
 

KRUNICA BOŽJEGA MILOSRĐA 
 

Odlukom HBK-a od 29. siječnja 2014. 
ujednačen je i odobren oblik Krunice 
Božjega milosrđa na hrvatskom jezičnom 
području. 
 

Na prva 3 zrnca krunice: Oče naš … 
Zdravo Marijo … Vjerovanje … 
 

Slijedi 5 desetica: 
 Velika zrnca: Vječni Oče, 

prikazujem ti tijelo i krv, dušu i 
božanstvo preljubljenoga Sina 
tvojega, Gospodina našega Isusa 
Krista, kao zadovoljštinu za grijehe 
naše i cijeloga svijeta. 

 Mala zrnca (10 puta): Po njegovoj 
pregorkoj muci, budi milosrdan 
nama i cijelomu svijetu.  

 

Završetak:  
Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti 
besmrtni Bože, smiluj se nama i 
cijelomu svijetu! (3 puta) 
 

Zaključna molitva:  
O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca 
Isusova kao izvor milosrđa za nas, 
uzdam se u tebe! 
 

Marijo, Majko milosrđa, moli za nas! 
 

Isuse, uzdam se u tebe! (3 puta) 
 

Smiluj se nama i cijelomu svijetu, 
Gospodine! 
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