
 VJERNI TOMA 

Ne može se vjerovati da je Isus uskrsnuo na 
temelju praznog groba nego jer ga se susreće 
živog i životvornog u vlastitom postojanju i 
iskustvu. O tome nam piše evanđelist u 
današnjem ulomku. 
Dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili 
vrata, naime, bila je izdana naredba da se svi 
učenici uhapse, a ne samo Isus. Ne bijaše 
opasan samo Učitelj, bijaše opasan i njegov 
nauk te je to razlog zašto su svi njegovi 
učenici trebali biti uhapšeni. Isus je bio taj 
koji ih je spasio kada je rekao: Ako mene 
tražite, pustite ove da odu. No, unatoč tome, 
uvijek ostaje strah. Ali Toma zvani Blizanac… 
Zašto su ga nazivali Blizanac? Jer je jedini 
koji je pri Lazarovu uskrsnuću shvatio i rekao: 
idemo umrijeti s tobom. On je taj koji ima iste 
osjećaje kao i Isus. Jedan od dvanaestorice, ne 
bijaše s njima kad dođe Isus. Zašto nije bio s 
njima? Zato jer se ne boji doživjeti isti kraj 
kao i njegov Učitelj, kao Isus. On nije uplašen 
niti se boji kao ostali učenici. Govorili su mu 
dakle drugi učenici: Vidjeli smo Gospodina! On 
im odvrati: 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. Ovo nije Tomina negacija ili 
negiranje događaja, nego izričaj neostvarive i 
nemoguće želje vjerovati u nešto tako 
fantastično. Njegovu reakciju treba shvatiti 
kao kada se nama da neka nevjerojatna i 
nestvarna vijest te kažemo: Ma, nije moguće! 
Time ne negiramo vijest, nego, jer je toliko 
lijepa i nevjerojatna, čini nam se da takvo što 
uopće nije moguće. Takva je i Tomina 

reakcija. I nakon osam dana – ponovno govor 
o obredu euharistije, susretu s Isusom – 
bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i 
Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, 
stade u sredinu – Isus je ponovno u središtu i 
po treći put im govori: Mir vama! Zatim će 
Tomi: Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! 
Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi 
nevjeran nego vjeran. Odgovori mu Toma: 
Gospodin moj i Bog moj! Ovdje nam 
evanđelist predstavlja najviše očitovanje ili 
ispovijest vjere svih evanđelja. Ostali su 
učenici po Petru došli do vjerovanja da je Isus 
Sin Božji, Sin Boga živoga. Toma je jedini koji 
Isusu govori: Gospodin moj i Bog moj! 
Evanđelist je u svom Proslovu rekao da Boga 
nitko nikada ne vidje, a da je Sin njegova 
objava. Ovdje Toma pokazuje puninu vjere. 
Stoga je vrlo čudno da je Toma ušao u 
povijest kao nevjerni Toma dok je on u stvari 
onaj koji izriče, proglašuje najvišu ispovijest 
vjere svih evanđelja. Reče mu Isus: Budući da 
si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne 
vidješe, a vjeruju! Ovo je posljednje 
blaženstvo. U Ivanovu evanđelju imamo dva. 
Prvo je blaženstvo služenja, a ovo je 
blaženstvo vjere. Služenje – slobodno i 
dragovoljno zbog ljubavi prema drugima – 
čini mogućim iskustvo uskrslog Isusa u 
vlastitoj egzistenciji. Isus proglašuje 
blaženima one koji vjeruju bez da su vidjeli. 
Onima koji bi htjeli vidjeti znakove da bi 
mogli vjerovati, Isus kaže: „Ne! TI vjeruj te 
postani znak po kojem drugi mogu 
povjerovati!“ Alberto Maggi (vjeraidjela.com) 
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Naša župna zajednica zahvaljuje i moli Gospodina 

 za dobročinitelje i potrebite, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 

 za pokojne Tomislava Ivića, Josipa Puljevića, Mandu Srnec, Željka Petračiju i 
Lorenza Štokana, koje smo pokopali prošloga tjedna, te one čija je godišnjica 
smrti ovih dana, molimo dar uskrsnuća: Pokoj vječni ... 

 

Svibanjske pobožnosti (1)
Svibanjske pobožnosti, odnosno izraženije 
čašćenje Blažene Djevice Marije tijekom 
mjeseca svibnja, stara je tradicija Crkve koja 
svoje korijene vuče još iz srednjega vijeka. 
Riječ je o pučkim pobožnostima koje su 
nastale tako da je narod nosio pred Djevicu 
Mariju bukete i vijence svježega proljetnoga 
cvijeća, htijući na takav način njezine kipove 
i slike još više uresiti i time joj iskazati svoju 
zahvalnost. Pri tome su joj pjevali razne 
pjesme i molili marijanske molitve, napose 
molitvu krunice. S vremenom se ta 

pobožnost ukorijenila u cijeloj Crkvi, a 
otkako je u 16. st. odobrena i preporučena, 
predstavlja narodu vrlo drag oblik štovanja 
nebeske Majke. 
Obično se pobožnost provodi u župnim i 
samostanskim crkvama i kapelicama, uz 
slavljenje svete mise (odatle i naziv 
“svibanjske večernjice”), kao i moleći 
krunicu, Lauretanske litanije, pjevajući 
marijanske pjesme i sl.   

(nastavlja se) 
mr. Snježana Majdandžić-Gladić

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 28. travnja  9,00 Za žive i pokojne župljane 

NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA 11,00 + Slavica i ob. Brezović 

Dj 5,12-16; Ps 118; Otk 1,9-13.17-19; Iv 20,19-31 18,30 + Tomo Matijević 

PONEDJELJAK, 29. travnja Katarina Sijenska 
 Nema mise. 

1Iv 1,5–2,2; Ps 103; Mt 11,25-30 

UTORAK, 30. travnja Pio 
18,30 Kolektivna 

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

SRIJEDA, 1. svibnja Josip radnik 
9,00 + Tomo i ob. Rukavina 

Post 1,26-2,3, Ps 90; Mt 13,54-58 

ČETVRTAK, 2. svibnja Atanazije 
18,30 + ob. Gracin i Zaninović 

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

PETAK, 3. svibnja Filip i Jakov 
18,30 Kolektivna 

1Kor 15,1-8; Ps 19; Iv 14,6-14 

SUBOTA, 4. svibnja Florijan 
18,30 + Eva, Manda i Eva 

Dj 6,1-7; Ps 33; Iv 6,16-21 

NEDJELJA, 5. svibnja Hilarije 9,00 Za žive i pokojne župljane 

NEDJELJA  11,00 + Tomo i Marija Bajs 

Dj 5,27b-32.40b-41; Ps 30; Otk 5,11-14; Iv 21,1-19 18,30 + Marica i Mijo, ob. Majsak i Tonžetić 



 

BOŽJE MILOSRĐE 

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. 
U Dnevniku sv. Faustine napisana je Isusova 
poruka u vezi s ovim blagdanom: Ja želim da 
blagdan Božjeg Milosrđa postane utočište i 
zaklon svim dušama, posebno jadnim 
grešnicima. Ona duša koja se ispovijedi i primi 
sv. pričest taj dan, dobiva savršeni oprost od 
grijeha i kazni. Toga dana otvorene su sve 
Božje ustave kroz koje teku milosti. Neka se 
nijedna duša ne boji približiti Meni, pa makar 
njezini grijesi bili crveni kao skerlet. 
 

Slika Božjeg Milosrđa prikazuje Isusa kako 
podiže desnu ruku kao znak blagoslova, a 
lijeva mu je ruka na prsima iz kojih izviru 
dvije zrake: crvena i bijela. Crvena zraka 
predstavlja Krv Kristovu, a bijela Vodu 
poteklu iz Isusovih rana za vrijeme muke na 
križu. Ispod slike piše: Isuse, ja se uzdam u 
Tebe! Cijela slika simbolički predstavlja 
milosrđe, oproštenje i Božju ljubav. Prema 
Dnevniku sv. Faustine, Isus je obećao 
posebnu zaštitu i milosti svakom gradu i 
svakoj kući u kojima bude izložena ova slika. 
 

Čas Milosrđa je molitva Isusu u tri sata 
popodne u spomen na Isusovo trpljenje i 
umiranje na križu, koje se dogodilo u tri sata 
popodne.  
U tri sata, u listopadu 1937. g., Isus je poručio 
sv. Faustini da se svaki dan moli u to vrijeme 
i da širi tu pobožnost: To je čas najvećeg 
Milosrđa za svijet. U tom času ne uskraćujem 
ništa duši koja me moli po mom trpljenju. 
Uvjeti da se uslišaju molitve su:  
molitva mora biti oko tri sata popodne, mora 
biti upravljena Isusu i pozivati se na vrijednosti 
i zasluge njegova trpljenja.  
Ono što se moli, mora biti u skladu s voljom 
Božjom i da sama molitva bude pouzdana, 
ustrajna i povezana s djelotvornom ljubavi 
prema bližnjemu.

http://hr.wikipedia.org/wiki/Listopad


 

28. 4. 

Danas je svetkovina Božjega milosrđa. 
Budite milosrdni kao što je milosrdan 
Otac vaš nebeski, govori Gospodin. 

 

Kateheza za odrasle bit će u utorak, 30. 
travnja. 
 

U srijedu započinju svibanjske pobož-
nosti. Dođite na marijansku krunicu i 
litanije prije jutarnje mise, u 8,20 sati. 
 

Zajednica mladih poziva na susrete 
mladih, srijedom, u 20,30 sati. 
 

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

Roditeljski sastanak za prvopričesnike 
održat će se u četvrtak, 2. svibnja u 
19,15 sati. Prva pričest će u našoj župi 
biti u subotu, 18. svibnja, u 10,30 sati. 
 

Ovoga tjedna je prvi petak u mjesecu, 
osmi od devet. Toga dana posjećujemo 
bolesnike koji žele primiti sakramente 
ispovijedi, pričesti i bolesničkog 
pomazanja. Nakon mise bit će 
cjelonoćno klanjanje pred Presvetim, 
koje završava u subotu u 6 sati. 
 

U subotu, 4. svibnja, hodočastimo na 
Trsat. Nakon Trsata posjetit ćemo i 
svetište Majke Božje Goričke na Krku. 
Polazak je u 6 sati, a cijena od 180 kuna 
uključuje i ručak.  
 

Hrvatska dominikanska provincija pozi-
va na Hodočašće kruničara na Mariju 
Bistricu, u subotu, 4. svibnja. Karte se 
po cijeni od 30 kuna mogu kupiti na 
samostanskoj porti, Kontakova 1. 

Informacije na tel.: 01/2333-751. 
 

Na prvu subotu obnavljamo posvetu 
Župe Bezgrešnom Srcu Marijinu. 
 

Istoga dana, u 16 sati, bit će mjesečni 
susret naše Obiteljske zajednice. 
 

Na prvu nedjelju u mjesecu svoje 
molitve i žrtve prikazujemo za duhovna 
zvanja. 
 

U utorak, 7. svibnja, održat će se nova 
sjednica Župnoga pastoralnog vijeća. 
Sjednica započinje misom u 18,30 sati. 
 

U srijedu, 8. svibnja, na rođendan bl. 
Alojzija Stepinca, bit će cjelodnevno 
euharistijsko klanjanje. Program u 
kapeli započinje misom u 9 sati. 
 

Roditeljski sastanak za krizmanike 
održat će se u četvrtak, 9. svibnja, u 
19,15 sati. Krizma će biti u subotu, 25. 
svibnja, u 10,30 sati. Krizmatelj je preč. 
dr. Alojzije Hoblaj, kanonik. 
 

Ženidbu namjeravaju sklopiti:  
Matija BAN iz Zagreba (sin Tomislava i 
Jadranke dj. Poneković), rkt., i Marcela 
LJUBOMIRAC iz Nove Mokošice (kći 
Mara i Karmele dj. Vidačak), rkt. 
David KAMPIĆ iz Zagreba (sin Milana i 
Irene dj. Šajtoš), rkt., i Katarina ŽUŽIĆ iz 
Samobora (kći Stjepana i Jadranke dj. 
Čavlović), rkt. 
 

Marijo, svibnja kraljice, 

ti Majko rajskog slavlja; 

pred sliku tvoju ružice  

na pozdrav svibanj stavlja. 


