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Isus ustane od mrtvih 
Isusovo uskrsnuće temelj je 
kršćanske vjere i potvrda 
svega onoga što je sam Krist 
činio i naučavao. Uskrsnuće, 
čije otajstvo nadilazi granice 
ljudskog razuma, ima dvojako 
značenje: pobjedu nad smrću i 
proslavu Sina Božjeg. Svojim 
uskrsnućem Krist nam otvara pristup u 
novi i vječni život koji je izvan vremena 
i prostora. Taj je život ponajprije 
opravdanje koje nam vraća Božju 
milost da mognemo, kao i Krist, 
"hoditi u novosti života", odnosno 
imati novo udioništvo u milosti.  
Stoga je razumljivo da nas već apostol 
Pavao upozorava kako nam je 
uzaludna vjera ako Krist nije uskrsnuo 
i ako ne vjerujemo u njegovo, a potom 

i u svoje uskrsnuće. Radost 
milosnog i vječnog života u 
tom slučaju nestaje, a ovaj 
vremeniti život, koji 
svakodnevno opravdano 
smatramo nepravednim, 

tragičnim i teškim, ostaje jedina i ne 
pretjerano optimistična stvarnost. 
Radost Uskrsa trebala bi biti misao 
vodilja i put u izgradnji kulture našeg 
života, nasuprot danas toliko raširenoj 
kulturi smrti. Odakle nemir i tuga u 
našim srcima i zbog čega se često 
bojimo smrti ako vjerujemo da nas 
nakon zemaljskog putovanja u 
vječnosti čekaš ti, Bože?  
U pjesmi "Moje vjerujem" teolog i 
književnik Ivan Golub iznosi izazovan 
poticaj vjerovanju u uskrsnuće:  

 

Moje vjerovanje moj je život. 
Dok smo mladi, dok smo snažni, dok nam vlasi svijetle 

molimo radije: Vjerujem u Boga Oca, Svemogućeg Stvoritelja. 
Kad stanemo nazirati drugu obalu, kad klecaju koljena, klonu ruke 

molimo najradije: Vjerujem u uskrsnuće tijela i život vječni. 
Kraj vjerovanja, kraj putovanja. Amen. 

Igor Herceg, vjeroučitelj 
 

Sretan Uskrs! 



 

NAŠA ŽUPNA ZAJEDNICA ZAHVALJUJE I MOLI GOSPODINA 

 za dobročinitelje i siromašne, za bolesne i nemoćne: Oče, proslavi Ime svoje! 
 Za nove članove Crkve, krštene u Vazmenom bdjenju: Slavicu Bajsić, Sinišu Radišića, 

Ljiljanu Žarak i Zorana Žunka. Osim njih, Prvu pričest primili su i Nada i Tomislav Čutić. 
Čestitamo im na odluci i molimo da ustraju na putu s Kristom. 

 za pokojnog Josipa Ščrbeca, kojeg smo pokopali prošloga tjedna, i druge, čija je 
godišnjica smrti ovih dana, molimo: Pokoj vječni daruj im, Gospodine! 

 

IZ PASTORALNOG PLANA: NAŠA HODOČAŠĆA 
 

U predstojećem razdoblju planiramo ova putovanja (planirajte i vi): 
16. travnja Izlet u nepoznato 
4. lipnja  Trsat (dekanatsko hodočašće) 
25. lipnja Mariazell 
27. kolovoza Ludbreg (Sveta nedjelja) 
3. rujna  Udbina (Dan hrvatskih mučenika) 
10. - 12. rujna Marija Bistrica (zagrebačko zavjetno i hodočašće mladih) 

RASPORED MISA 

NEDJELJA, 27. ožujka  7,00 + Bogdan Cizel, Nežika i Šimun Novak 

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA 9,00 Za žive i pokojne župljane 

Dj 10,34a.37-43; Ps 118; Kol 3,1-4; Iv 20,1-9 11,00 + Dragica i Josip Bunčić 

PONEDJELJAK, 28. ožujka Siksto 9,00 + Ivan Munjić, Ana i Jura Lacković 

Dj 2,14.22-32; Ps 16; Mt 28,8-15 11,00 + ob. Dugandžić i Rudeljić 

UTORAK, 29. ožujka Bertold 
19,00 + Antun Barišić 

Dj 2,36-41; Ps 33; Iv 20,11-18 

SRIJEDA, 30. ožujka Leonard 
19,00 + ob. Martić i Petrović 

Dj 3,1-10; Ps 105; Lk 24,13-35 

ČETVRTAK, 31. ožujka  Amos 
19,00 + Marija Marić i Narcisa Bodul 

Dj 3,11-26; Ps 8; Lk 24,35-48 

PETAK, 1. travnja Hugo 
19,00 Kolektivna 

Dj 4,1-12; Ps 118; Iv 21,1-14 

SUBOTA, 2. travnja Franjo Paolski 
19,00 Na čast Srcu Marijinu 

Dj 4,13-21; Ps 118; Mk 16,9-15 

NEDJELJA, 3. travnja Rikard 9,00 Za žive i pokojne župljane 

2. VAZMENA NEDJELJA 11,00 + Viktorija i Branko Kir 

Dj 5,12-16; Ps 118; Otk 1,9-11a.12-13.17-19; Iv 20,19-31 19,00 + Fanica Zaninović 



ZAZIVI BOŽJEMU MILOSRĐU 
 

Milosrđe Božje,  
- ti neshvatljiva tajno Presvetoga Trojstva, 

uzdam se u Tebe!  
- ti izrazu Njegove najveće moći, 
- koje si se objavilo u stvaranju nebeskih 

duhova, 
- koje si nas iz ništavila pozvalo u život, 
- koje obuhvaćaš čitav svijet, 
- koje nam daruješ besmrtan život, 
- koje nas zaštićuješ od zasluženih kazni, 
- koje nas oslobađaš od bijede grijeha, 
- koje nam u Riječi što je Tijelom postala 

daruješ opravdanje, 
- koje se na nas izlijevaš iz rana Kristovih, 
- koje nam izvireš iz Presvetoga Srca, 
- koje si nam dalo Presvetu Djevicu za 

Majku milosrđa, 
- vidljivo u ustanovljenju Crkve koja 

obuhvaća cijeli svijet, 
- vidljivo u ustanovljenju i dijeljenju svetih 

sakramenata, 
- neograničeno u sakramentu krštenja i 

pokore,  
- neizmjerno u sakramentu oltara i 

svećeništva, 
- koje si nas pozvalo k svetoj vjeri, 
- u obraćenju grešnika, 
- koje posvećuješ pravednike, 
- koje usavršuješ svete, 
- vrelo bolesnicima i patnicima, 
- utjeho i blago svih onih koji su skršena 

srca, 
- ufanje onih koji očajavaju, 
- koje uvijek i svugdje pratiš sve ljude, 
- što nas ispunjaš milostima, 
- mire umirućih, 
- koje nas čuvaš od paklenoga ognja, 
- koje olakšavaš patnje dušama u 

čistilištu, 
- ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih, 
- ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih, 

- beskrajno u svim tajnama vjere, 
- neiscrpivi izvore čudesa,  

 

Bog je milosrdan i pun samilosti, spor 
na srdžbu i pun dobrote. 
Zato ću dovijeka klicati milosrđu 
Božjem.  
 

Pomolimo se: O, vječni Bože, čije je 
milosrđe neistraživo i čije je blago 
smilovanja neiscrpivo, milosno pogledaj 
na nas i umnoži u nama svoje milosrđe 
da u teškim trenutcima ne očajavamo i 
ne budemo obeshrabreni, nego da se 
predamo s velikim povjerenjem u tvoju 
svetu volju, koja je sama ljubav i 
smilovanje! Po Gospodinu našemu Isusu 
Kristu, Kralju milosrđa, koji nam s tobom 
i Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve 
vijeke vjekova. Amen. 
 

KRALJICE NEBA 
 

Moli se umjesto Anđeoskog pozdrava u 
uskrsno vrijeme, tj. od Velike subote 
navečer do svetkovine Duhova. 
 

S. Kraljice neba, raduj se. Aleluja. 
N. Jer koga si bila dostojna nositi. 
Aleluja. 
 

S. Uskrsnu kako je rekao. Aleluja. 
N. Moli za nas Boga. Aleluja. 
 

S. Veseli se i raduj se, Djevice Marijo. 
Aleluja. 
N. Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu. 
Aleluja. 
 

S. Pomolimo se! 
N. Bože, koji si se udostojao razveseliti 
svijet uskrsnućem svoga Sina, 
Gospodina našega Isusa Krista, daj, 
molimo te, da po njegovoj Majci, 
Djevici Mariji, postignemo radosti 
vječnoga života. Po istom Kristu 
Gospodinu našem. Amen. 



ŽUPNI OGLASI – 27. ožujka 2016. 
 

U akciji Caritasa Zagrebačke 
nadbiskupije »Srcem se najviše daje« 
prikupili smo 3.514 kuna priloga. 
Polovica prikupljenih sredstava, 1.757 
kuna, namijenjeno je za CZN, a druga 
polovica za Župni Caritas. Hvala svima! 

 

Hvala svima koji su se uključili u 
pripremu proslave svetkovine Uskrsa, 
bilo kroz osobni angažman, bilo kroz 
darovana novčana sredstva! Bvb! 

 

Danas su mise u: 7, 9 i 11 sati, a nakon 
svake je blagoslov hrane. Večeras nema 
mise. Sutra, na Uskrsni ponedjeljak, 
mise su u 9 i 11 sati. 

 

Na Veliki petak počela je Devetnica 
Božjem milosrđu koje se posebnom 
svetkovinom slavi na Bijelu nedjelju. 

 

Od 29. ožujka mijenja se radno vrijeme 
Župnog ureda: od utorka do petka, od 
17 do 18,30 sati. 

 

OD 29. OŽUJKA DO 29. LISTOPADA 
MISE ĆE BITI U 19 SATI! 

 

Euharistijsko klanjanje je četvrtkom od 
18 do 19 sati. 

 

Pred nama je prvi petak u mjesecu, 
sedmi od Devet … 

 

Na prvu subotu obnavljamo posvetu 
Župe Bezgrešnom Srcu Marijinu. 
Ujedno, toga je dana u Pastoralnom 
centru susret Obiteljske zajednice naše 
Župe, s početkom u 16 sati. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozivamo sve koji žele postati čitači na 
liturgijskim slavljima, te sve postojeće 
čitače, da se ovoga tjedna prijave u 
Župni ured radi sudjelovanja na tečaju 
za čitače, koji će se održati tijekom 
travnja. Ohrabrite se i pridružite! 

 

U subotu, 16. travnja, idemo na Izlet u 
nepoznato. Polazak je u 7 sati, a cijena 
od 120 kuna uključuje prijevoz i 1 
obrok. Prijave u Uredu. 
 

MOLITVA ZA PROGLAŠENJE 
STEPINCA SVETIM 

Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti, 
blaženoga Alojzija, pastira i mučenika, 
pozvao si da ti služi kao navjestitelj i 
branitelj istine i kao hrabri svjedok 
vjernosti Crkvi. 
Poslušan tvojoj Riječi i vođen Duhom 
tvoje ljubavi, zauzimao se za siromašne i 
obespravljene; ostavio nam je divno 
svjetlo čiste savjesti, pouzdanja u tebe i 
ustrajnosti u trpljenju. 
Ponizno te molimo da nas obdariš 
svojom radošću te blaženoga Alojzija 
ubrojiš među svece sveopće Crkve da 
bismo ga mogli još predanije slijediti i 
uteći se njegovu moćnom zagovoru u 
svojim životnim potrebama. 
Po njegovim molitvama jačaj proročki 
glas Crkve, koji širi nadu u dolazak 
tvojega kraljevstva, praćen blizinom i 
utjehom Blažene Djevice Marije, Majke i 
Kraljice vjernoga ti naroda. 
Po njegovu zagovoru udijeli nam milost 
što skorije izgradnje naše Župne crkve.  
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen! 
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