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UMRO I USKRSNUO PO PISMIMA 
 

Uskrsli Isus ponovno je sa 
svojim učenicima. 
Uobičajenim pozdravom 
daje im do znanja da je to 
upravo on: „Mir vama!“ 
Iako vjeruju da je živ, ipak 
su uplašeni. Zbog toga ih 
Isus ohrabrujuće pita: 
„Zašto se prepadoste? 
Zašto vam sumnje obuzimaju srce? 
Opipajte ruke moje i noge! Ta ja sam! 
Opipajte me i vidite jer duh tijela ni 
kostiju nema, kao što vidite da ja 
imam.“ Isus ohrabruje svoje učenike 
da on nije ni utvara, ni priviđenje, 
nego da je on isti onaj Isus kojega su 
vidjeli razapetog na križu na Veliki 
petak. Evanđelist Luka na zanimljiv 
način opisuje raspoloženje učenika u 
trenutku susreta sa živim i uskrslim 
Isusom: „I dok oni od radosti još nisu 
vjerovali, nego se čudom čudili“. 
Učenike je obuzela tolika radost da još 
uvijek nisu vjerovali. Nedjeljni 
evanđeoski odlomak prenosi nam 
svjedočanstvo o živome i uskrslome 
Isusu kojega su učenici mogli vidjeti i 
koji je čak uzeo komad pečene ribe i 
pred njima je pojeo, a da oni opet nisu 
povjerovali. Dakle, radi se o 

stvarnome Isusu koji je, jer je 
živ, budio u njima osjećaj 
radosti i taj je osjećaj bio 
dovoljan da ga prepoznaju. 
Budući da smo prošle nedjelje 
čuli što je Isus rekao apostolu 
Tomi: „Budući da si me vidio, 
povjerovao si. Blaženi koji ne 
vidješe, a vjeruju!“, onda i ova 

zgoda iz Lukinoga evanđelja želi 
naglasiti upravo vjeru kao jedinu 
pretpostavku iskustva živoga i 
uskrsloga Isusa. Uskrs doista može 
prouzročiti u nama veliku radost zbog 
poruke koju prenosi, ali to može biti 
kratkoga daha ako ne povjerujemo da 
je raspeti i umrli Isus doista uskrsnuo, 
da je živ. Tu vjeru u nama porađa 
Božja riječ, kao što Isus podsjeća 
učenike da je sve što se s njim 
dogodilo zapisano u Pismima. „Ovako 
je pisano: 'Krist će trpjeti i treći dan 
ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime 
propovijedati obraćenje i otpuštenje 
grijeha po svim narodima, počevši od 
Jeruzalema'.“ Učenici su svjedoci da je 
Isus umro i uskrsnuo po Pismima. To 
je svjedočanstvo vjere, odnosno Duha 
Svetoga kojega će primiti. 

Valentina Novoselac, vjeroučiteljica 



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 
 Za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje!  
 Za pokojnu Baricu Danilović i druge, čija je godišnjica smrti ovih dana, molimo dar 

uskrsnuća na vječni život: Pokoj vječni... 
 Za sudionike 2. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji: 

 

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. Amen. 
 

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

RASPORED MISA 

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 

PONEDJELJAK, 20. travnja Agneza 
 Nema mise 

Dj 6,8-15; Ps 119; Iv 6,22-29 

UTORAK, 21. travnja Anzelmo 
18,30 + Manda i ob. Šarlija 

Dj 7,51 – 8,1a; Ps 31; Iv 6,30-35 

SRIJEDA, 22. travnja Kajo 
18,30 + ob. Banić i Brezović 

Dj 8,1b-8; Ps 66; Iv 6,35-40 

ČETVRTAK, 23. travnja Juraj 
18,30 

+ Viktor, Ana, Milka i Franjo 
Prekrat Dj 8,26-40; Ps 66; Iv 6,44-51 

PETAK, 24. travnja Fidelis 
18,30 Kolektivna 

Dj 9,1-20; Ps 117; Iv 6,52-59 

SUBOTA, 25. travnja Marko, evanđelist 
18,30 + Marko Benak 

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

NEDJELJA, 26. travnja Nedjelja Dobroga Pastira 9,00 + Mira Picak i Marija Pleša 

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

Dj 4,8-12; Ps 118; 1Iv 3,1-2; Iv 10,11-18 18,30 + Milka i Franjo Prekrat 



KAKO POMOĆI DJECI DA RASTU U VJERI? 
Da bismo pomogli djeci da rastu u vjeri, 
obično tražimo savjete i metode. A kako bi 
bilo kad bismo počeli s tim da stavimo 
molitvu u središte života? Prenošenje 
vjere nije pitanje metode, nego 
prvenstveno pitanje – vjere!  
Prije molitve s djecom, važno je da 
molimo osobno. Iluzija je htjeti odgajati 
djecu u vjeri ako ne odlučimo svaki dan 
važno mjesto posvetiti osobnoj molitvi. 
Tajna vjere zahtijeva da vjernici u nju 
vjeruju, da je slave i proživljavaju u živu i 
osobnu odnosu sa živim i istinitim Bogom. 
Taj je odnos molitva. 
Evo nekoliko smjernica: 
 Sve počinje odlukom za molitvu. Ako 
budemo čekali da nađemo vremena za 
molitvu, jedno je sigurno: nikad nećemo 
moliti. Pitanje nije: Imam li vremena za 
molitvu, nego: Koje mjesto molitva uopće 
zauzima u mojemu životu? Ako shvaćamo 
da je važna, čak prva, naći ćemo vremena 
za nju.  
 Početi bez oklijevanja. Moliti učimo 
moleći. Da bismo molili, moramo se baciti 
u Boga. To je jednostavan čin volje: 
»Gospodine, tu sam, za tebe. Ne vidim te, 
ne čujem te, ali znam da si tu. Dajem ti 
ovo vrijeme molitve. Učini s njim što god 
želiš«. Ta odluka ovisi o nama. Bog je 
uvijek tu, uvijek raspoložen da nas 
bezuvjetno primi. 
 Ustrajati u molitvi. Odlučio sam 
posvetiti četvrt sata tihoj molitvi. Ostajem 
četvrt sata u tišini pred Bogom. Nije važno 
ako ne znam što bih radio u tih nekoliko 
minuta koje će mi se možda učiniti 
dugima! Nije važno ako osjećam samo 
neku nejasnu dosadu i ako mi misli 
rastreseno lutaju u svim smjerovima. Nije 
važno ono što ja činim, nego ono što Bog  
čini u meni, a to mi je očito neuhvatljivo. 

 Ne ocjenjivati svoju molitvu. »Ovo je 
bila dobra molitva« ili »Loše sam molio«… 
Ma što ja zapravo znam? Vrijednost moje 
molitve nikada se ne mjeri onim što 
osjećam. Nikada. Uostalom, Gospodin od 
mene ne traži da ocjenjujem svoju 
molitvu. Traži od mene da molim, to znači 
da »gubim vrijeme« za njega i samo za 
njega. Ako smo u duhovnoj magli, to ne 
znači da Bog ne grije naše srce. Ako nam 
je molitva dosadna, to ne znači da je i 
neplodna.  
 Poduzeti konkretne korake da bismo 
ostali vjerni molitvi. Možemo se pripremiti 
tako da si olakšamo svakodnevnu molitvu: 
odrediti vrijeme, izabrati mjesto i tjelesni 
položaj, koji olakšava sabranost, budući da 
i tijelo sudjeluje u molitvi. Postoji rizik da 
želimo idealne uvjete. Oni, naravno, ne 
postoje jer nam Bog ne ugovara sastanak 
u nekim idealnim uvjetima, nego u 
konkretnoj stvarnosti našega 
svakodnevnog života.  
 Ustrajati. Jedan vrlo uporan i spretan 
neprijatelj, spreman na sve, želi nas 
odvratiti od molitve. To je Sotona. 
Možemo biti sigurni da će se poslužiti 
svim mogućim lukavstvima kako bi nas 
spriječio da ostanemo vjerni vremenu koje 
smo odlučili svaki dan posvetiti molitvi.  
 Imati povjerenja unatoč svemu. Ako je 
Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni 
svojega Sina nije poštedio, nego ga je za 
sve nas predao! Kako nam onda s njime ne 
će sve darovati? (…) U svemu tome 
nadmoćno pobjeđujemo po onome koji 
nas uzljubi.  
Ne bojmo se borbe u molitvi: onaj koji nas 
je pozvao, dat će nam i pobjedu. 
Odlučimo se za molitvu i sve ostalo bit će 
nam nadodano. 

Bitno.net 



ŽUPNI OGLASI – 19. travnja 2015. 
 

Pod geslom "Obitelj - nositeljica života, 
nada i budućnost Hrvatske", danas se na 
Trsatu održava Drugi nacionalni susret 
hrvatskih katoličkih obitelji. Zahvaljujemo 
dobročiniteljima koji su pomogli da dvije 
obitelji iz naše župe mogu sudjelovati na 
tom susretu. Pridružimo se molitvom za 
sve naše obitelji (str. 2 u listiću). 
 

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

Roditeljski sastanak za krizmanike bit će u 
utorak, 21. travnja, u 19 sati. Slavlje krizme 
bit će u subotu, 2. svibnja, u 10,30 sati. 
Krizmatelj je mons. Josip Oslić, kanonik i 
arhiđakon Katedralnog arhiđakonata. 
Krizmanike, njihove obitelji i kumove 
preporučujemo u vaše molitve! 
 

Zajednica mladih na svojim susretima, 
srijedom u 20 sati, obrađuje temu: „Sveti 
sakramenti – vidljiva Božja ljubav“. Tema 
ovotjednog susreta je: „Sveta potvrda ili 
krizma – u punini Duha Svetoga“. 
 

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

Sljedeće nedjelje u našu Župu dolaze gosti 
iz Terapijske zajednice „Moji  dani“. To je 
Udruga za prevenciju ovisnosti o opojnim 
drogama, te pomoć ovisniku i 
povremenom uzimatelju opojne droge i 
njihovim obiteljima, a smještena je u 
Đurmancu, u Zagorju. Više na: 
www.mojidani.hr. 

 
 

HODOČAŠĆE MLADIH U KATEDRALU 
 

I ove godine želimo okupiti sve mlade naše 
nadbiskupije na zajedničkom hodočašću u 
zagrebačku prvostolnicu.  
Hodočašće će se održati u nedjelju 
Dobroga Pastira, 26. travnja, a 
euharistijsko slavlje u 18 sati predvodit će 
zagrebački nadbiskup kardinal Josip 
Bozanić. 
Pozivamo vas da se odazovete ovome 
susretu kako bi toga dana naša zagrebačka 
prvostolnica bila ispunjena mladošću i 
radošću iz svih krajeva naše nadbiskupije u 
zajedničkom svjedočenju vjere. Dođimo u 
Stepinčevu katedralu i molimo zajedno da 
bl. Alojzije - vidljivi smjerokaz kršćanskoj 
mladeži - što prije bude proglašen svetim. 

 

Kratko izvješće Caritasa 
Zagrebačke nadbiskupije  
o djelovanju u 2014. godini 
 
 više od 15 milijuna kuna 

materijalne i financijske pomoći 

 2.959 obitelji primilo pakete hrane i 

higijenskih potrepština 

 osigurano 350 noćenja za roditelje 

teško bolesne djece 

 280 tona materijalne pomoći za 

stradale u poplavama u RH i BiH 

 2.797 izlazaka na teren 

 31.504 volonterska sata 

 
Cjelovito izvješće pogledajte na stranici 
Caritasa Zagrebačke nadbiskupije 
(www.czn.hr). 

 
 

ŽUPA BL. ALOJZIJA STEPINCA, Zagreb - Trnjanska Savica 
A: Zvonimira Rogoza 1, Zagreb  I: www.zupa-bl-stepinac.hr  E: zupa.trnjanska.savica@gmail.com 
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Župni ured: utorak-petak, 16,30-18 sati  Odgovara: Antun Vukmanić, župnik  Naklada: 500 kom. 


