
ČUDO USKRSA 

Kristovo uskrsnuće je najveće čudo otkad 
postoji ova Zemlja. Najveći događaj u 
povijesti ljudskoga roda. Svoje uskrsnuće 
Isus je toliko puta proricao da bi dokazao 
svoje božansko poslanje. Uskrsnuće je 
temelj našega vjerovanja, ono na čemu 
počiva naša vjera. Uskrs je blagdan 
pobjede i života, radosti i mira. Uskrs nam 
pomaže shvatiti da smo nešto više nego 
samo obični ljudi. Mi smo uvjereni da sav 
naš rad, sve naše brige, tjeskobe, patnje, 
svakodnevni križevi i poteškoće imaju svoj 
puni i pravi smisao. I neizmjernu 
vrijednost. 
Što se zapravo dogodilo s Isusom? – Iako 
je Isus Krist došao od Oca Nebeskoga tiho 
i skromno (u štalici) kao svjetlo (u noći) da 
kao mirotvorac na Zemlji posije sjeme 
Kraljevstva ljubavi i pravednosti, iako je 
„prošao svijetom čineći samo dobro“, ipak 
su ga ljudi odbacili i razapeli na križ gdje je 
izdahnuo. Grob ga nije mogao zadržati. 
On je slavno uskrsnuo! 
Svojim uskrsnućem Isus je sebe dokazao, a 
nama je pokazao put u život: bez straha i 
sumnji možemo za njim, možemo živjeti s 
njim. On nam je pokazao kako bi trebali 
živjeti ovo milosno vrijeme i pretvarati 
svaki trenutak života u trenutak spasenja 
za sebe i svoju voljenu braću i sestre. 
Svojim uskrsnućem Isus je dokazao i 
pokazao da je Krist pravi Bog i pravi 
čovjek; da je Njegova nauka istinita, sve 

što je rekao to se i dogodilo te da ćemo 
jednom i mi uskrsnuti. 
Da dokaže svoje božanstvo, Krist 
namjerno nije odgađao svoje uskrsnuće do 
konca svijeta. Ali i da vjerujemo, da je on 
pravi čovjek i da je doista umro, nije 
odmah uskrsnuo od mrtvih, nego tek 
nakon tri dana. Tako je svojim uskrsnućem 
temeljito dokazao svoje božanstvo i svoje 
čovječanstvo. Krist je uskrsnuo sam 
svojom vlastitom moći, a to je protiv svih 
prirodnih zakona. Još nikome nije pošlo za 
rukom dati se izbičevati, trnjem okruniti, 
čavlima prikovati na križ, dati si probosti 
srce, istočiti svu krv do posljednje kapi, tri 
dana ležati u dobro zapečaćenom grobu, 
koji čuva straža i onda uskrsnuti. To je 
samo moguće svemogućnosti Božjoj. 
Njegovo uskrsnuće je zapravo početak 
općega uskrsnuća svih ljudi. Mogli bismo 
reći: on je uskrsnuo radi nas. On ne 
uskrsava jedini nego prvi. Iza njega 
slijedimo mi. Njegovo uskrsnuće je temelj, 
početak i korijen našega uskrsnuća. U 
njemu je vidno zajamčeno ono što će se 
dogoditi sa svim ljudima. Tim je naša nada 
u život vječno osnovana i potvrđena. 
Uskrsnuće Isusovo je garancija naše 
veličine, naše sreće i naše slave i našeg 
uskrsnuća! Zato se isplati u Krista 
vjerovati, s Njim i za Njega živjeti i tako 
svoju vječnu sreću osigurati. 

fra Petar Ljubičić
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Štovanje Časa milosrđa 

Isus je želio da svakoga dana štujemo čas 
njegove smrti na križu. To je čas milosti za 
cijeli svijet. On od nas želi da tada razmatra-
mo njegovu pregorku muku jer je po njoj 
najpotpunije ostvarena Božja ljubav prema 
ljudima. Isus želi da štujemo i veličamo Božje 
milosrđe, te da, po zaslugama njegove 
patnje, zadobijemo milosti koje su tako 
potrebne svakome od nas, svakom pojedin-
cu, cijelome svijetu, a naročito grešnicima. 
Čas milosrđa je izričito povezan s tri sata 
poslije podne. Naše bi molitve tada trebale 
biti izravno upućene Isusu, a naše molbe bi 
se trebale pozivati na zasluge njegove 
pregorke muke. Ukoliko u to vrijeme ne 
molimo krunicu Božanskog milosrđa, 
možemo uputiti Isusu kratki zaziv:  
O Krvi i Vodo, što potekoste iz Srca Isusova, 
kao izvor Milosrđa za nas, uzdam se u Tebe. 

Isusove riječi upućene s. Faustini o štovanju 
Časa milosrđa: 
 

U tri sata zazivaj Moje milosrđe, posebno 
grešnicima. Udubi se makar na kratko u Mo-
ju muku, prije svega u Moju napuštenost za 
vrijeme umiranja. To je čas velikog milosrđa 
svijetu. Dopuštam ti prodrijeti u Moju smrtnu 
žalost. U tom času ne uskraćujem ništa duši 
koje Me moli po Mojoj muci (Dn 1320). 
 

Moja kćeri, potrudi se u ovom času održavati 
Put križa. Ali ako ti to nije moguće, onda pođi 
na kratko u kapelu i štuj Moje Srce, koje bo-
ravi puno milosrđa u Oltarskom sakramentu. 
Ako ti i to nije moguće, uroni samo na kratko 
u molitvu na mjestu gdje se nalaziš. Ja tražim 
slavu od svakog stvorenja za Moje milosrđe, 
ali najprije od tebe, jer tebi Sam dao 
najdublje upoznati ovu tajnu (Dn 1572). 

RASPORED MISA 
NEDJELJA, 21. travnja  7,00 Na nakanu 

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 + Renata Babić, ob. Sušić i Preberina 

PONEDJELJAK, 22. travnja Leonida 9,00 + Marija i Gordana Rukavina 

Dj 2,14.22-32; Ps 16; Mt 28,8-15 11,00 + Dario Markić, Mijo i Marica Majsak 

UTORAK, 23. travnja Juraj 
18,30 Kolektivna 

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

SRIJEDA, 24. travnja Fidelis 
18,30 + Marko Šejić 

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

ČETVRTAK, 25. travnja Marko 
18,30 + Marko Benak 

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

PETAK, 26. travnja Montan i Maksima 
18,30 Kolektivna 

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

SUBOTA, 27. travnja Ozana Kotorska 
18,30 + Manda Šarlija 

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

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 



 

Izvanredni služitelji euharistije 
 

Kao što je prošle nedjelje već objavljeno, 
Nadbiskupski duhovni stol je 8. travnja 2019. 
godine na tri godine dao dopuštenje dvojici 
župljana, Igoru Ivankoviću i Zlatku 
Draganoviću, da smiju pomagati dijeliti 
pričest za vrijeme misnih slavlja.  
Opća uredba Rimskoga misala navodi: Ako 
nedostaje uspostavljeni akolit, za služenje se 
pri oltaru i kao pomoć svećeniku i đakonu 
mogu odrediti poslužitelji laici koji nose križ, 
svijeće, kadionicu, kruh, vino, vodu, a oni 
mogu biti također opunomoćeni za dijeljenje 
svete pričesti kao izvanredni djelitelji (OURM 
100). U dijeljenju pričesti svećeniku mogu 
pomagati i drugi nazočni prezbiteri. Ako njih 
nema, a broj pričesnika bude velik, svećenik 
može u pomoć pozvati izvanredne služitelje 
svete pričesti, tj. uspostavljenoga akolita, ili 
pak druge vjernike koji imaju poslanje za 
službu izvanrednog djelitelja pričesti. U 
slučaju potrebe, svećenik tu službu može 
jednokratno povjeriti i drugim prikladnim 
vjernicima. Ti služitelji ne pristupaju oltaru dok 
se svećenik ne pričesti, a posuđe s presvetom 
euharistijom primaju uvijek iz ruke svećenika 
slavitelja (OURM 162). 
Od II. stoljeća Crkva poznaje vjernike laike 
koji su imali zadaću čuvanja i dijeljenja svete 
pričesti kao popudbine za one vjernike koji 
su bili na umoru, odnosno smrtnoj 
opasnosti. Ta je potreba rođena iz okolnosti 
u kojima je Crkva djelovala. Radilo se o 
malim zajednicama kršćana raspršenima na 
velikim površinama, često žrtvama 
progonstava. Povijest postkoncilske Crkve 
ponovno otkriva pojam služenja i daje Crkvi 
novu snagu za izgradnju Božjega naroda. 
Kako je Tridentski koncil u središte stavio lik 
svećenika, tako je II. Vatikanski sabor stavio 
naglasak na pastoralnu suodgovornost 
laikata u zajednici sa svojim pastirima i 
službenicima. 
Izvanredni djelitelj pričesti ima ovlasti: nositi 
svetu pričest u domove starijih i bolesnih 
vjernika koji ne mogu doći u crkvu, dijeliti 
pričest tijekom euharistijskog slavlja kada je 

broj vjernika takav da bi se dijeljenje pričesti 
pretjerano odužilo, te time otežalo 
cjelovitost euharistijskoga slavlja, i kada za 
to ne postoje prisutni svećenici ili đakoni. 
Također kada u nekoj zajednici nema 
svećenika ili đakona, tada izvanredni djelitelj 
pričesti može biti ovlašten da predvodi 
nedjeljno slavlje Službe riječi, te ujedno 
pričesti vjernike. Može dijeliti pričest izvan 
euharistijskoga slavlja u crkvi ili oratoriju 
gdje se nalazi Presveto. Dopušteno mu je 
izlagati Presveto na javno štovanje vjernika u 
pokaznici ili stavljajući ciborij na oltar, te 
nakon klanjanja vratiti ga u svetohranište. 
Trajna formacija izvanrednih služitelja 
pričesti se održava nekoliko puta godišnje na 
Nadbiskupijskoj razini. 
 

Iz Nadbiskupove Uskrsne poruke 
Draga braćo i sestre, dok vam ovo pišem, u 
sebi već razmatram riječi koje su naši mladi 
izabrali za slogan Susreta hrvatske katoličke 
mladeži koji će se održati sljedeće godine u 
Zagrebu. Slogan ponavlja Marijine riječi: Što 
god vam rekne, učinite! Marija je Majka Božje 
blizine. Ona nas uči kako se radovati, kako 
trpjeti, kako darivati Božju blizinu u 
današnjoj kulturi udaljavanja i isključivanja. 
Nebeski zagovor Presvete Bogorodice 
Marije i bl. Alojzija Stepinca zazivam na sve 
vas; na naše obitelji u kojima je potrebna 
blizina roditelja djeci i djece roditeljima; na 
naše hrvatsko društvo u kojem je potrebna 
Božja blizina istine o čovjeku i naša blizina 
koja dijeli boli i nosi svjetlo nade; na podru-
čja kulture, gospodarstva i politike koja trpe 
pod udarcima udaljavanja i sukoba. 
Zazivajući na sve vas Božji blagoslov, ohrab-
rujem vas sigurnošću apostola Pavla, zagle-
danoga u Krista koji dolazi: Noć poodmače, 
dan se približi! Odložimo dakle djela tame i 
zaodjenimo se oružjem svjetlosti (Rim 13, 12). 
U vjeri u Krista Spasitelja nitko nije daleko. 
Zato vama u domovini i vama izvan nje bili u 
Gospodinu blagoslovljeni vazmeni blagdani. 
Sretan Uskrs! 

Kardinal Josip Bozanić,  
nadbiskup zagrebački 



 

21. 4. 

U akciji Caritasa Zagrebačke 
nadbiskupije „Srcem se najviše daje“ 
djeca su u korizmenim kutijicama 
prikupila 3.360 kuna. Polovica 
prikupljenih sredstava, 1.680 kuna, 
namijenjena 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! 
 

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

Danas su mise u: 7, 9 i 11 sati, a nakon 
svake je blagoslov hrane.  
Sutra, na Uskrsni ponedjeljak, mise su 
u školi, u 9 i 11 sati.  
Tijekom tjedna mise će biti u 
Pastoralnom centru. 
 

Župni ured radi po redovitom 
rasporedu. 
 

Kateheze za odrasle nastavljaju se u 
srijedu, 24. travnja. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

Ženidbu namjeravaju sklopiti: Hrvoje 
Krajina iz Zagreba (sin Jakova i Ane dj. 
Budimir), rkt., i Andreja Matulić iz 
Zagreba (kći Davora i i Zinke dj. Kavić), 
rkt. 
 

Znamo da si doistine  

uskrsnuo, Božji Sine; 

Pobjedniče, Kralju divan,  

budi nama milostivan! 

Amen! Aleluja! 

Vazmena Posljednica 
 

Sretan Uskrs 

uz radosni Aleluja! 
Antun Vukmanić, župnik 


