„Ova je Sveta godina Božjeg milosrđa posvećena tomu da živimo u svakodnevnome
životu milosrđe koje Otac neprestano proteže na sve nas. Dopustimo da nas u ovome
Jubileju Bog iznenadi. On se nikada se umara širom otvarati vrata svoga srca i
ponavljati nam da nas voli i da želi dijeliti s nama svoj život.“ (Papa Franjo)
Svima želimo sretan i blagoslovljen Uskrs, i neka vas uvijek prati radost Uskrsloga!
To vam mole i žele:
vlč. Vjekoslav Meštrić, župnik
vlč. Ivan Zovko, župni vikar
preč. Ivan Buhin, župnik u miru
sestre Služavke Malog Isusa:
s. Leopolda i s. Imakulata
župni suradnici

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA , 27. ožujka 2016.
EVANĐELJE: Iv 20, 1-9
Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka,
dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je
kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k
Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus
ljubio, pa im reče: „Uzeše Gospodina iz groba i
ne znamo gdje ga staviše.“
Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i
dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali
onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na
grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne
uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za
njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i
ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio
uz povoje, nego napose svijen na jednome
mjestu.
Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na
grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše
Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

USKRSNI PONEDJELJAK, 28. ožujka 2016.
EVANĐELJE: Mt 28, 8-15
Žene otiđoše žurno s groba te sa strahom i
velikom radošću otrčaše javiti njegovim
učenicima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im:
„Zdravo!“ One polete k njemu, obujme mu noge i
ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: „Ne
bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u
Galileju! Ondje će me vidjeti!“
Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u
grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se
dogodilo. Oni se sabraše sa starješinama na
vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše
vojnicima govoreći: „Recite: 'Noću, dok smo mi
spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga' Ako
to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve
učiniti da vi budete bez brige.“ Oni uzeše novac i
učiniše kako bijahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima — sve do danas.

Križ je u današnje vrijeme vidljiv svuda oko nas.
Crkve, domovi, javne institucije, raskrižja,
umjetnička djela, odjeća, nakit ili tetovaže čine
tek djelić njegove pojave, no što to uistinu
znači? Iz svakodnevnih događanja zasigurno se
ne bi moglo zaključiti kako ga svi koriste iz
pravih pobuda. Vjerojatno svi znaju što on u
svome počelu simbolizira, ali u mnogome je
postao samo jedna od brojnih pomodnosti
koja gubi vezu s vjerom i religijom. Stoga je
korizma idealno vrijeme da se u duhu pripreme za Uskrs u nutrini i intimi
svojeg srca zapitamo o značenju križa za svakoga od nas. Ne onako površno s
laganom strepnjom što bismo sve mogli otkriti, već se upravo hrabro suočiti s
ciljem utvrđivanja u vjeri.
Temelj kršćanske vjere upravo je u križu. Isus se ni po čemu ne bi razlikovao od
bilo kojeg proroka kroz povijest da se nije unatoč svojoj božanskoj naravi
ponizio i, preuzevši teret cijelog čovječanstva, dao razapeti na križ. Bog nam je
u svom neizmjernom milosrđu podario život vječni upravo po križu, na kojem
je Isus jednom zauvijek pobijedio Sotonu. Stoga ni ne čudi što smo i mi pozvani
na isto. Isus je rekao, ako tko hoće za Njim, neka se odrekne samoga sebe,
neka uzme svoj križ i neka ide za Njim (Mt 16,24). Ipak, u svakome se rađa
neka nelagoda kada iznova ovo čujemo pa možemo naći brojne načine da to
zaobiđemo. Možda se praviti da nismo čuli, pokušati naći druge opcije
spasenja, pomisliti kako se tada drukčije živjelo i da se to odnosi na ljude koji
su živjeli u Isusovo doba, ili jednostavno zaključiti kako su sva Sv. Pisma na
svijetu krivo prevedena jer nas Isus sigurno ne bi pozvao na odricanje ili još
gore – križ. Naprotiv, dobro smo čuli, Isus nas svakodnevno kroz stoljeća
poziva da ga slijedimo, a boljeg načina nema. Crkva je tijelo Kristovo, a samim
time je uključena u Božje djelo spasenja. Svaki trenutak je pravi trenutak da
čvršće obgrlimo križ i ponesemo ga za sebe i druge do cilja, a to je uskrsnuće.
Često će nam se taj križ činiti preteškim i ogledat će se u raznim nevoljama, ali
ne smijemo se bojati i iz tog razloga ga izbjegavati, jer nismo sami, uz nas je
naš Bog, koji kaže: „Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.“ (Mt 11,30)
Kraljevstvo Božje uspostavljeno je vladavinom s križa, a mi, s ponosom što smo
doslovno dobili priliku života, možemo već ovu korizmu prihvatiti križ, ne
odbacivati ga više nikad te kad dođe čas, zajedno s cijelom Crkvom svečano ući
na Božji dvor.

Cvjetnica se još naziva i Nedjelja
Muke Gospodnje te je istovremeno i
uvod u Veliki tjedan. Slavi se u
nedjelju prije Uskrsa. Crkva se
spominje Isusova trijumfalnog ulaska
u Jeruzalem u dane prije Pashe,
opisanog u sva četiri Evanđelja
(Marko 11:1-11, Matej 21:1-11, Luka
19:28-44 i Ivan 12:12-19), ali i
njegove muke koja je slijedila nakon
toga. Kad je ulazio u Jeruzalem,
narod je dočekao Isusa mašući
palminim i maslinovim grančicama i
rasprostirući svoje haljine putem
kojim je išao jašući na magarcu. U spomen na taj svečani ulazak u Jeruzalem,
liturgija počinje procesijom s blagoslovljenim palminim, maslinovim ili drugim
zelenim grančicama. Običaj je poslije mise nositi te grančice u svoje domove
da bi nas podsjećale kako je Isus svojom mukom, smrću i uskrsnućem stekao
život s Bogom, život u milosti. Cvjetnica je blagdan pun unutarnjih napetosti i
oscilacija; s njom počinje i vrijeme Isusove Muke. Cvjetnica je također
paradoks Isusova života. Najprije smo čuli Židove kako dočekuju svojega kralja
i viču: „Hosana sinu Davidovu“, a onda slušamo izvještaj muke Gospodnje i taj
isti narod, koji viče: „Raspni ga! Raspni!“ Cvjetnica svojim sadržajem započinje
veliku temu Isusove muke, smrti і uskrsnuća, koja se naziva „Vazmeno
otajstvo”.
Misno evanđelje opis je Isusove muke. Isusove riječі pjeva ѕνеćenik, a ostale
uloge, već prema tekstu, pjevačі, odnosno zbor. Običaj је ԁа se grančice
ponesu kućі і stave ᴢа križ nа zidu, a ԁіο odnese υ staju і polja. Liturgijskim
sadržajem, Cvjetnica snažno izražava bit tzv. Vazmenog misterija: kroz muku,
smrt і poniženje Krist dolazi do života, pobjede і ulazi υ svoju slavu. Staro је
ime ονе nedjelje υ rimskoj liturgiji 4. і 5. stoljeća bilo Dominica de passione
Domini, odnosno Nedjelja Muke Gospodnje, јеr uvodi υ tajnu Velikog petka.
Kasnije joj је ime Dominica in palmis, tj. Nedjelja cvjetnica. Do nаšіh dana
sačuvala su se ova oba naziva і spojila ѕυ se υ jedan: Dominica in palmis de
passione Domini – Nedjelja cvjetnica Muke Gospodnje.

Križ kao mjesto muke, sramote, smrti. Križ kao simbol bespomoćnosti,
napuštenosti, izdaje. Nakon veličanstvenog i svečanog pozdrava sada slijedi
novi pozdrav i zahtjev: „Raspni ga – S njime na križ!" Umjesto da preuzme vlast,
On će biti uhvaćen. Umjesto vesela klicanja - mržnja. Umjesto „hosana" čuje se
„raspni ga". Kako se brzo može preokrenuti to oduševljenje! Tako je još uvijek:
danas hvaljen, sutra prezren! To nas opominje: kako je prevrtljivo ljudsko srce!
Osim naroda, nažalost, i učenici napuštaju Isusa. Nitko se nije usprotivio toj
nepravdi. Čini se da će nepravda i zlo pobijediti. Ipak, događaji u Božjem planu
spasenja nisu izvan kontrole, Bog zna što čini i što dopušta.

Bog želi reći: Čovječe, pogledaj, ti razapinješ čovjeka (i Boga!) jer
misliš tako sebe spasiti. Čovjek misli da će na taj način pobijediti.
Ondje gdje se čini da grijeh i zlo trijumfiraju, pobjeđuje snaga ljubavi.
Sin Božji, doduše, bit će lišen svoga života, bit će pribijen na križ i na njemu će
umrijeti, ali On svoj život daje dobrovoljno za sve ljude. To nije sudbina po
kojoj On podnosi smrt, nego volja Očeva koju Sin do kraja potvrđuje. On želi
piti kalež koji Mu Otac pruža da bi dovršio djelo spasenja. Za nas kršćane ovi
dani razmatranja patnje i smrti Gospodinove nisu dani žalosti, nego zahvalnog
sjećanja na ono veliko što je Bog za nas iz ljubavi učinio. Za onoga koji vjeruje,
nada se i ljubi, nezamislivo je da ga Bog napušta. Svaki tamni čas doživljava
svoje razjašnjenje; svaka patnja ima utjehu. To nam pomaže da spoznamo
kako nam Bog i danas dolazi. No upravo je taj isti križ i mjesto koje je Bog
izabrao za svoju proslavu i pobjedu nad zlom i smrću. I od tada križ više nije
mjesto osude, nego mjesto pomirenja.
S križa se više ne osjeća zadah smrti, nego miomiris života vječnoga.
Razmatranjem tajne križa ne dobivamo rješenja na paradoska svojih životnih
situacija. Ne dobivamo ni jasne odgovore na svoje patnje i probleme. Ali
dobivamo primjer Isusa - Svemogućega Boga koji bespomoćno visi na križu. Ali
čujemo i poruku raspetog Boga: samo hrabro, ja sam pobijedio svijet! Nijedna
patnja, odricanje, muka, pa ni smrt neće se zaboraviti. Svaki križ u križu Isusa
Krista nalazi smisao.

Uronimo u tu tajnu i prihvatimo paradoks križa kao jedinu logičnost
na ovome svijetu po primjeru našeg Gospodina Isusa Krista.

Većina nas odraslih vjernika imala
je događaj u životu kada smo se
uvjerili da nas je sam Bog spasio.
Kada smo prokopali dno i nakon
toga osjetili neizmjerno olakšanje
podizanja. Neke nove noge za hod
po zemlji. To su čudesni trenuci
spasenja. Trenuci kada nam srce
pjeva, a oči plaču. Teško je riječima
opisati taj osjećaj da nisi bio sam i
ostavljen upravo kada ti je vjera bila slaba.
U obitelji uvijek postoji netko slab i ostali mu moraju pomoći da ojača.
Najslabija karika mora se učvrstiti. Često su to djeca. Učvršćivanje slabe karike
počinje primanjem male dječje ruke roditeljskom rukom. Sigurnim korakom,
zajedno odlazimo u crkvu, svojoj Majci i Učiteljici.
Na blagdan Svijećnice, svjetlost svijeća sja u rukama djece. Svi gledaju u njih i
žao im je ugasiti taj plamen. No, svijeća dogorijeva. Kad bismo je pustili da
dogori do kraja, sigurni bismo potražili novu. Nitko od nas ne želi ostati u
mraku. Zatim, na Čistu srijedu – Pepelnicu djeca u crkvi mirno čekaju da prime
znak križa na svoje glave. Radosna i raznježena vraćaju se kući.
Iz godine u godinu kako odrastaju, svjetlost svijeće, molitva i križ dobivaju sve
jasniji smisao. Tako polako putujući kroz korizmeno vrijeme u svojoj crkvi ili
kod kuće čitamo i razmatramo Isusov križni put. Molitve križnoga puta vrlo su
snažne i dopiru duboko u srce. Znaju nas dirnuti baš ondje gdje smo grješni i
potaknuti nas na ispovijed. Nakon pomirenja, svoj križ uvijek se lakše prigrli.
Ali, djeca kao djeca, znaju u najnezgodnijem trenutku postaviti teška pitanja.
Tada su roditelji na kušnji. „Kako ti znaš da ćemo uskrsnuti?“ „Što se na nebu
radi?“ „Zašto i djeca umiru?“ Prava paljba pitanja. Znate li vi odgovor? Kako
biste odgovorili? Jeste li nastojali izbjeći odgovor? Kako god im odgovorili, mali
postave novo pitanje.
Prekinula sam raspravu: „Djeco, volite li vi mamu i tatu?“
„Da!“ povikaše uglas.
„Zar bi dragi Isus dao da se mi više nikada ne vidimo, nakon što umremo
jednoga dana?“
Tada su malo zašutjeli pa ponovo uglas povikali:

„Nee!“ Zagrlili smo se, umirili i tiho pjevali jednu nama dragu pjesmu:
„Bože, daj da svijetlim gdje god Ti to želiš,
u istini Tvojoj ni smrti se ne bojim.
Tko gleda u mene, nek' prepozna Tebe,
da budem na Tvom moru mali svjetionik.“
Moja djeca slijedila su me u molitvi i odricanjima. Novi smisao Uskrsa oblikuje
sada našu okolinu. Tako će pisanice i zečići biti dio običaja nastalog iz vjere, a
nikako obrnuto.
Svijeće našega života sada svijetle, upaljene su. Plamen im je jači ili slabiji,
ovisno o jačini vjetra. Gori, diže se, spušta, bori se.
Kad se vosak istroši, plamen se sigurno gasi. Nama tada jedino ostaje pustiti
uskrslom Isusu da svojom velikom ljubavlju upali vječno svjetlo našoj duši.
Svjetlo do kojega ćemo sigurno doći noseći svoj križ.

ZNAKOVI KRALJEVSTVA BOŽJEGA
Isus popraćuje svoje riječi silnim „čudesima, djelima i znamenjima", koja
očituju da je u Njemu prisutno Kraljevstvo. Dokazuju da je Isus naviješteni
Mesija. Znakovi što ih Isus čini, svjedoče da Ga je Otac poslao. Oni pobuđuju
vjeru u Njega. Onima koji mu se obraćaju s vjerom, On daje ono što traže.
Tada čudesa učvršćuju vjeru u Onoga koji vrši djela svog Oca: svjedoče da je
On Sin Božji. Međutim, mogu biti povod i sablazni. Ne idu za tim da zadovolje
znatiželju i želje nečega magijskog. Premda su Mu čudesa tako očita, Isusa su
neki odbacili; optužuju Ga čak da djeluje uz pomoć demona.
Oslobađajući neke ljude od zemaljskih zala gladi, nepravde, bolesti i smrti, Isus
je pokazao mesijanske znakove; On nije dakako došao da ukloni odavde sva
zla, nego da ljude oslobodi od najgorega ropstva: grijeha, koji ih priječi u
njihovu pozivu djece Božje i uzrok je svih ljudskih porobljenja.
Dolazak Kraljevstva Božjega poraz je kraljevstva Sotonina: „Ako ja po Duhu
Božjem izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje". Isusovi
egzorcizmi oslobađaju neke ljude od demonskog mučenja. Oni unaprijed
označuju veliku pobjedu Isusovu nad „knezom ovoga svijeta". Kraljevstvo će
Božje biti konačno uspostavljeno križem Kristovim: kad „Bog zavlada s drveta".

Uskrs je vrijeme kada se naše obitelji i najmiliji skupljaju oko stola u radosti i
veselju. Stoga vam donosimo jedan stari i tradicionalni recept za prigorski kruh,
koji datira još iz davne 1903. godine. Kako nema ničega ljepšeg od mirisa
domaćeg kruha za blagdanskim stolom preporučujemo da isprobate naš
recept.

Sastojci:








1 kg glatkog brašna
1 cijeli kvas
prstohvat soli
4 dl vode
4 dl mlijeka
0,5 dl ulja
3 jaja

Upute za pripremu:
Brašno se sa promješa s kvasom i malo soli. Zatim se voda, mlijeko, 3 jaja i ulje
strajbaju i dodaju prvoj smjesi. To se dobro isklofa te se ostavi da se tijesto
digne. Nakon što se tijesto digne još jednom se isklofa, stavi u kalup te se
razbije jaje, kojim se premaže tijesto radi sjaja. To se peče sat vremena u
pećnici na temperaturi od 140 do 150°C.

USKRSNI KRŠĆANSKI SIMBOLIZAM
USKRSNI BLAGDANSKI STOL
Uskrs postaje obiteljsko slavlje za obiteljskim stolom. Unos proljeća u obiteljski dom,
osobito kroz cvjetne bukete, najčešće od bijeloga cvijeća, i ukrasne voštane svijeće,
redovito bijele boje, bijeli stolnjak, dekorativni prilozi na stolu, u zajedništvu s
pisanicama i ostalim darovima iz prirode, stvaraju uskrsno ozračje.

USKRSNO JELO
U svečanom obiteljskom ozračju prvo jutarnje jelo koje se posluživalo bio je uskrsni
blagoslov, iz uskrsne košarice, odnosno hrana koje se nosila na blagoslov na uskrsnu
večernjicu (uskrsnu subotu) ili na uskrsnu jutarnjicu (jutarnju misu na Uskrs). Uskrsno
jelo posluživalo se kao uvod u uskrsni objed, koji je bio posebno svečarski pripremljen.

USKRSNA KOŠARICA
Uskrsna košarica je košarica od pletenoga pruća u kojoj se nosi hrana na uskrsni
blagoslov. Sadržaj košarice različit je, prema običaju određenog kraja. Nakon što bi
domaćica košaricu prekrila stolnicom, najčešće bi u nju stavila uskrsnu hranu - pogaču
(kruh), sirnicu, pecivo (pince, vrtanj ili pletenicu), pršut ili šunku, kuhana jaja (pisanice
ili oguljena), mlijeko i sir, vino, sol i šećer, razne začine (npr. hren), povrće (npr. listove
bijeloga i crvenoga luka).
Negdje bi domaćice za blagoslov pripremile samo toliko jaja koliko je članova u obitelji
(računajući ponekad i odsutne), a ponegdje se računalo i pokojne članove. Osobito su
domaćice tih dana pripremale mliječna peciva i pletenice, štrukle sa sirom, kolače od
dizanog tijesta, sirnice, gibanice, torte, medenjake, razne sitne kolačiće u obliku
zečića, kokica i pilića.

Preslavni sveti Josipe, tebe je Bog izabrao za hranitelja svom Sinu i za
zaručnika prečistoj Majci Njegovoj i postavio te tako glavarom Svetoj Obitelji,
pa te je zbog toga Namjesnik Kristov proglasio zaštitnikom Crkve Isusove. Svim
pouzdanjem srca svoga molim te, priteci u pomoć čitavoj radničkoj Crkvi! Štiti
na poseban način svojom očinskom skrbi Svetog Oca, te sve biskupe i
svećenike, koji su sjedinjeni s Petrovom Stolicom!
Brani sve koji se uz sve poteškoće i patnje trude oko spasa duša i učini da se
svi narodi ponizno podlože svetoj Crkvi izvan koje nema spasenja. Udostoj se,
predobri sveti Josipe, primiti i mene među svoje štićenike.
Posvećujem ti se posve i molim te budi mi ocem, zaštitnikom i vođom na putu
k spasenju. Isprosi mi čisto srce i veliku želju za vlastitim posvećenjem. Učini
da po tvom primjeru sva moja djela budu upravljena na što veću Božju
proslavu i za sjedinjenje s božanskim Srcem Isusovim i bezgrešnim Srcem
Marijinim i s tobom, o sveti Josipe. Moli za me da postanem vrijedan biti
dionikom onoga pokoja i blaženstva što si ga ti osjetio na svom smrtnom času.

Vazmena liturgija svjetla i Hvalospjev svijeći
postaju ispit savjesti za sve u Crkvi:
"Jesmo li doista svjesni da smo obasjani ili
još uvijek tragamo za svjetlom?"
Nek usklikne sad nebesko mnoštvo Anđela,
nek uskliknu službenici Božji i s pobjede
tolikog Kralja neka jekne trublja spasenja!
Nek se raduje i zemlja tolikim obasjana
blijeskom i rasvijetljena sjajem vječnoga
Kralja neka osjeti da je nestalo po čitavome
svijetu mraka! Nek se veseli i Majka Crkva
urešena bljeskom tolikoga svijetla i silnim
poklicima naroda nek ova odjekne dvorana!
Uistinu je dostojno i pravedno nevidljivom
Bogu Ocu svemogućem i Sinu njegovu
jedinorođenomu Gospodinu našemu Isusu Kristu svim zanosom srca i duše i službom
svega glasa slavu pjevati. On je za nas vječnome Ocu Adamov dug isplatio i zadužnicu
stare krivice izbrisao svetom krvlju.
Ovo su naime vazmeni blagdani u kojima se onaj pravi Jaganjac kolje, čijom se krvlju
posveduju pragovi vjernika. Ovo je noć u kojoj si najprije učinio da naši oci, sinovi
Izraelovi, izvedeni iz Egipta, More Crveno neovlaženim prijeđu stopama. Ovo je, dakle,
noć koja je svjetlošću ognjenoga stupa rapršila tmine grijeha. Ovo je noć koja danas po
svem svijetu one što u Krista vjeruju od tmina grijeha i od opačina svijeta otima, vraća
milost, i pridružuje svetost. Ovo je noć u kojoj je Krist raskinuo okove smrti i kao
pobjednik od mrtvih ustao.
O, divne li dobrote tvojega milosrđa prema nama! O, nedokučiva li zanosa ljubavi: da
roba otkupiš Sina si predao! O, zaista potrebna Adamova grijeha što Kristovom smrti
bi uništen! O, sretne li krivice koja je zavrijedila takvoga i tolikog Otkupitelja imati!
Svetost dakle ove noći goni zločine, pere krivice i nevinost vraća palima, a radost
tužnima.
O, zaista blažene noći u kojoj se nebesko sa zemaljskim, božansko s ljudskim povezuje.
U milosnoj, dakle, ovoj noći primi sveti Oče večernju žrtvu hvale. Od pčelinjeg rada
noćas ti Crkva, po rukama službenika, kao blagdanski poklon pridonosi ovu svijeću.
Molimo te, dakle, Gospodine, da ova svijeća posvećena na čast tvoga imena
neoslabljena ostane, da razgoni tamu ove noći. I primljena na ugodni miris svijetlima
nebeskim neka se pridruži! Plamen njezin jutarnja zatekla Danica! Danica, koja ne zna
zalaza, a to je Krist Uskrsli, povratnik od mrtvih, koji svijetli svakom čovjeku te živi i
kraljuje u vijeke vjekova.

Dovoljno se samo malo osvrnuti oko sebe da shvatite kako nam proljeće polako kuca
na vrata. Dani su sve duži, u travi se naziru naši najdraži glasnici – visibabe, jaglaci i
ljubičice, a i vrijeme, unatoč povremenim hladnim frontama, postaje sve toplije. Kratki
i hladni zimski dani polako ostaju iza nas, a mi, baš kao i priroda, ulazimo u vrijeme
buđenja, pupanja i ponovnog otkrivanja ljepote. No, osim buđenja prirode i povratka
veselih boja na livade, kršćani znaju da prvi znaci proljeća znače i dolazak njihove
najveće i najznačajnije svetkovine – Uskrsa. Ovi tjedni koji su pred nama predstavljaju
najveće otajstvo katoličke vjere. Teško je shvatiti misterij pobjede nad smrću,
tjelesnog i duhovnog uskrsnuća, otajstvo Posljednje večere, misterij i dubinu Isusove
muke. Međutim, sva ta teška teološka promišljanja svoj pravi oblik dobiju tek kad ih
obasjamo svjetlom vjere. Upravo naša vjera treba nam biti putokaz u sljedećim
danima, jer tek ćemo uz pomoć vjere u potpunosti moći shvatiti svu dubinu obreda
Velikog tjedna.

MISA VEČERE GOSPODNJE
Veliki četvrtak ujedno je i kraj korizme. Nakon
dugih 40 dana pokore, obredima Velikog
četvrtka polako ulazimo u istinsku bit i samu
srž kršćanske vjere. Na ovaj dan, spominjemo
se
Isusova
ustanovljenja
sakramenata
euharistije,
odnosno
svete
mise,
te
svećeničkoga reda. Upravo zato, brojni župljani
upravo tada svojim svećenicima čestitaju
njihov dan.
Također, Posljednjom večerom sa svojim
učenicima Isus je održao i prvu Svetu misu. Na
toj večeri Isus je učenicima objasnio što će Mu
se dogoditi i koja je Njegova uloga u povijesti čovječanstva. Podijelio je s njima kruh i
vino, upravo kao što je sa cjelokupnim čovječanstvom podijelio svoje tijelo i krv za
spas sviju ljudi. Osim toga, Isus je na Posljednjoj večeri učenicima i oprao noge i
pokazao tako primjerom što znači biti pravi i iskreni kršćanin. U spomen na to Pranje
nogu, u brojnim župama diljem svijeta župnik dvanaestorici odabranih župljana pere
noge. Time se želi pokazati važnost poniznosti, važnost jednostavnosti i važnost
shvaćanja kako smo svi mi ljudi braća, kojima je potrebna očinska ljubav. Također, na
kraju mise Velikog četvrtka svećenik prenosi posvećene hostije u posebno
svetohranište te se glavni crkveni oltar „razodijeva“, odnosno s njega se miču oltarnik,
svijeće i svi ostali ukrasi kako bi ostao gol. Goli oltar tako simbolizira golog Krista koji je
bio sramotno svučen na Kalvariji.

SLUŽBA MUKE GOSPODNJE
Veliki petak jedini je dan u godini kada se ne služi
Sveta misa. Na ovaj poseban i jedinstven petak u
godini, u crkvama se održavaju obredi podijeljeni
u tri dijela: Služba Riječi, Klanjanje križu i Sveta
pričest. U Službi Riječi, središnje mjesto zauzima
čitanje Muke Gospodnje. To je poseban i svečan
trenutak kada se čitava Crkva prisjeća patnji koje
je proživio Isus za spas cijelog čovječanstva.
Nakon Muke, slijedi čitanje Sveopće molitve
vjernika, u kojoj se cijela Crkva sjedinjuje u
molitvi za potrebite. Poslije Sveopće molitve,
slijedi obred klanjanja križu, gdje svi vjernici
prilaze tom simbolu kršćanske vjere te pred njim kleknu, odajući tako veliko
poštovanje i osobnu zahvalnost za taj neizmjerni čin ljubavi koji je Isus učinio za sve
nas. Nakon klanjanja križu, slijedi obred pričesti, a sve završava bez pjesme, kada
vjernici u tišini napuštaju crkvu. Također, za sve vjernike tog je dana zapovijedan post i
nemrs. Prema Crkvenom zakonu, postiti moraju svi vjernici od 18. do započete 60.
godine života, dok je nemrs zapovijedan vjernicima starijim od 14. godina.

VAZMENO BDJENJE
Obredi Vazmenog bdjenja na Veliku subotu
podijeljeni su na četiri dijela: Služba svjetla,
Služba Riječi, Krsna služba i Euharistijska
služba. Služba svjetla počinje blagoslovom
vazmenog ognja, na kojem se poslije pali
uskrsna svijeća. Uskrsna svijeća unosi se u
potpuno mračnu crkvu, te se uz tri zaziva
„Svjetlo Kristovo!“ rasvjetljuje cijela crkva.
Vjernici svoje svijeće pale na uskrsnoj svijeći te
se zatim svjetlost pronosi kroz cijelu crkvu.
Nakon što je cijela crkva okupana svjetlošću,
slijedi svečani Hvalospjev uskrsnoj svijeći –
jedan o najljepših liturgijskih tekstova. Zatim
kreće Služba Riječi, da bi nakon toga došla i Krsna služba. U toj službi blagoslivlja se
voda, a katekumeni se spremaju primiti sakrament Krštenja. Vazmeno bdjenje
završava Euharistijskom službom, čime se zatvara krug, a kršćani proživljavaju vrhunac
svoje vjere. Vazmenim bdjenjem postajemo svjesni otajstva Božje ljubavi te ojačani
vjerom krećemo u novi život, kroz koji nas Isus prati s Duhom Svetim.

VELIKI TJEDAN
Raspored bogoslužja u župi Uznesenja BDM - Stenjevec

VELIKI ČETVRTAK

Misa Večere Gospodnje: 18:30

VELIKI PETAK

Služba Muke Gospodnje: 18:30

VELIKA SUBOTA

Vazmeno bdjenje: 20 sati
(Crkva će biti otvorena od 9 do 17h za molitvu kod
Božjeg groba)

---

USKRS - NEDJELJA USKRSNUĆA
GOSPODINOVA
Svete mise: 6 - 7:30 - 9:30 - 11 - 12:30 - 18:30
(Misa u 11 sati bit će u Gospinu parku. Uskrsni
blagoslov hrane bit će na kraju vazmenog bdjenja te
na prve tri uskrsne mise)

USKRSNI PONEDJELJAK
Svete mise: 7:30 - 11 - 18:30

Radno vrijeme župnoga ureda: od utorka do petka: 9-11; 17-19h
Svete mise: nedjeljom u 7:30, 9:30, 11, 12:30, 18:30h
radnim danom u 7:30 i 18:30 (ponedjeljkom nema svete mise u 7:30)
Klanjanje: svakoga četvrtka nakon večernje svete mise
Večernja molitva časoslova: tijekom večernje svete mise utorkom i petkom
Sakrament ispovijedi: radnim danom pola sata prije svete mise te svake
nedjelje tijekom svetih misa
Susreti mladih: nedjeljom nakon večernje svete mise
Ministrantski sastanci: subotom u 10h
Kateheze prvopričesnika i krizmanika: možete pogledati na našoj mrežnoj
stranici i na oglasnoj ploči u crkvi
Molitvena zajednica mladih Marijini glasnici: ponedjeljkom u 20:15
-----------------------------------------------------------------------------------

Vijesti iz župe i ostale informacije potražite na župnoj
mrežnoj stranici: www.gospastenjevecka.hr
PODJELA SAKRAMENTA SVETE POTVRDE
30. travnja 2016.
Na svetoj misi u 11 sati bit će podjela sakramenta svete potvrde.
Djelitelj sakramenta svete potvrde bit će preč. MARKO KOVAČ,
Moderator Nadbiskupskog duhovnog stola.

Listić izdaje: Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije – Stenjevec
Stenjevec 9, 10090 Zagreb – Susedgrad
Tel. i faks: (01) 3732-729; mob: 099/4469-166
E-mail: gospastenjevecka@inet.hr
Web: www.gospastenjevecka.hr
Župnik: preč. Vjekoslav Meštrić
Listić uređuju: Neven Škrlec, Petra Bičanić, Petra Veršec, Ivan Fedor, Filip Fišić, Trpmir Stary,
Ksenija Čičak
Lektor: Jelena Ucović

