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Br. 2 (22), ožujak 2013.

Pokoru, molitvu i djela ljubavi liturgija naziva lijekovima protiv grijeha. Te
lijekove nastojimo kroz korizmu svakodnevno uzimati i tako se pripremiti za
Uskrs čiste i zdrave duše. Možemo im pridružiti i druga korisna sredstva, a
vjerujemo je takav i novi broj našeg župnog listića i da ćete s njime bolje ući u
slavlje najvećeg kršćanskog blagdana.
Cijeli svijet je iznenadila odluka Benedikta XVI. da se odrekne papinske službe.
Premda pomalo žalosni zbog te odluke, prepoznajemo da je to učinio iz
duboke odgovornosti za dobro Crkve te će prema svojim mogućnostima i dalje
molitvom i drugim aktivnostima raditi za opće dobro. I mi osjetimo osobnu
odgovornost za Crkvu i svijet te na svoj način doprinesimo širenju Božjega
spasenja. Činimo pokoru za pročišćenje uma i srca, molimo redovito i ustrajno
za premnoge potrebe svijeta i odvažimo se djelima dobrote i ljubavi pristupati
svoj Božjoj djeci, našoj braći i sestrama.
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BOŽJA RIJEČ – ulomci nedjeljnih čitanja
4. KORIZMENA NEDJELJA – 10. ožujka
Čitanja: Jš 5,9a.10-12; Ps 34.2-7; 2Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32
Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju! Tražio sam
Gospodina i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. Eto, jadnik vapi, a Gospodin ga
čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba.
5. KORIZMENA NEDJELJA – 17. ožujka
Čitanja: Iz 43,16-21; Ps 126,1-6; Fil 3,8-14; Iv 8,1-11
Ne spominjite se onog što se zbilo, nit' mislite na ono što je prošlo. Evo, činim nešto
novo; već nastaje: zar ne opažate?
NEDJELJA MUKE GOSPODNJE - CVJETNICA – 24. ožujka
Čitanja: Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24; Fil 2,6-11; Lk 22,14 – 23,56
Krist Isus, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam
sebe 'oplijeni' uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, ponizi
sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.
NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA – 31. ožujka
Čitanja: Dj 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4; Iv 20,1-9
Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za
onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu!
Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

KRIŽNI PUT I VELIKI TJEDAN

(Ivan Fedor)

Križni put predstavlja jedno od najvećih otajstava naše vjere.
Naime, u većini religija Boga se prikazuje kao svemoćno biće
koje sve poteškoće i muke rješava jednim udarcem munje ili
mača. Međutim, mi kršćani imamo tu milost da svoga Boga
možemo vidjeti poniženog, popljuvanog, zatajenog i
izmučenog. Vidjeti da naš Bog i Spasitelj posustaje, tri puta
pada, da mu je potrebna pomoć, u nama budi mnoga pitanja
i nedoumice. Zašto Bog to sebi dopušta? Zašto je Isus prošao
kroz sve te muke kad je mogao u trenutku kraj sebe stvoriti
cijelu 'legiju anđela'?
Isus, osim što nas je svojim križnim putem, svojom mukom i
uskrsnućem otkupio, On nam je želio dati primjer. Ako On
Isus, Sin Boga Živoga, svemoćan i veličanstven može pasti,
onda možemo i mi. Smijemo si dopustiti pad, on nije
sramota. Važno je ono što dolazi nakon pada, a to je ono što

je Isus napravio tri puta. Ustao je i nastavio hodati. Isto tako, Isus je tražio pomoć.
Zamislite kolika to ljubav mora biti kada Stvoritelj od svog stvorenja traži pomoć. Ako
je Isus zatražio pomoć, tko smo onda mi da se pravimo savršeni i nedodirljivi?
Poniznost je velika milost i priznati da si slab put je prema tome da postaneš jača
osoba. Gledati bespomoćnog i izmorenog Isusa u nama ne bi smjelo pobuditi
sažaljenje, nego odluku da ćemo dati sve što je u našoj moći da svoje životne križeve
prihvaćamo dostojanstveno i s ljubavlju, kako je upravo On učinio. Jer breme je
Njegovo lako, i jaram je Njegov sladak.
Također, Veliki tjedan, kao priprema za proslavu najvažnijeg događaja u povijesti
čovječanstva, predstavlja još jedno veliko otajstvo kršćanske vjere. Tijekom tih tjedan
dana intenzivno razmišljamo o Isusu i Njegovoj žrtvi za nas. Veliki četvrtak je
spomendan na prvu ikada održanu misu, kada nam Isus još jednom pokazuje koliko je
važno biti ponizan. Na Veliki petak Crkva s Isusom prolazi kroz njegovu muku, dok na
Veliku subotu svi, baš poput Isusove majke Marije i Magdalene bdijemo na
Gospodinovu grobu. Zatim dolazi Uskrs, najveći i najvažniji kršćanski blagdan.
Nastojmo ovu korizmu iskoristiti što bolje te se dostojanstveno, ponizno i s ljubavlju
pripremiti za Uskrs, kako bi i nama i našim bližnjima bilo lakše nositi sve križeve koji
nas svakodnevno muče.

SV. JOSIP, ZARUČNIK BDM

(Petra Veršec)

"Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti ženu svoju Mariju jer
što je u njoj začeto, od Duha Svetog je" (Mt, 1,20), riječi su
anđela po kojima je sv. Josip prihvatio Božju volju i postao
zaštitnikom kako Svete, tako i svake druge obitelji. Iako
evanđelja ne prenose nijednu Josipovu riječ, njegova je
uloga veoma važna.
Josip je bio skroman tesar koji se odlikovao svojim dobrim
djelima, predanim radom i brigom za Isusa i Mariju. Time je
postao uzor ljubavi, a često ga i Biblija zove Josip Pravednik. Iako nije bio Isusov
biološki otac, po pitanju roditeljstva simbol je savršenog ovozemaljskog oca, a njegova
se veličina upravo najviše očitovala u samom prihvaćanju situacije, bezuvjetnom
predanju i vjernom izvršavanju Božje volje.
Kada bismo promotrili Josipa u ono doba i kako bi se danas osjećao, mogli bismo
možda primijetiti različitu reakciju na predbračnu trudnoću u tome što je tad većinom
naglasak bio na ugledu oboje zaručnika, dok bi u današnje vrijeme to bila karijera ili
„sigurna budućnost“, a oboje ima temelj na pisanim i nepisanim pravilima zajednice. U
svakom slučaju, Josip je hvalevrijedan primjer sveobuhvatne ljubavi, vjere i istinske
požrtvovnosti svim muškarcima, ali i gorljivi zaštitnik djevica, zaručnika i obitelji.
Naposljetku možemo zaključiti kako je i Josip dio Božjeg plana našeg spasenja, što nam
govori i njegovo ime, koje na hebrejskom znači "neka Bog pridoda".

PONTIFIKAT PAPE BENEDIKTA XVI.

(Petra Bičanić)

Pontifikat pape Benedikta XVI. trajao je gotovo 8 godina. U tom razdoblju Papa je,
među ostalim, bio na 30 putovanja u Italiji te 24 u inozemstvu. Napisao je tri enciklike:
Deus Caritas Est (Bog je ljubav) 2006., Spe Salvi (U nadi spašeni) 2007., te Caritas in
Veritate (Ljubav u istini) 2009., a napisao je i troknjižnu studiju "Isus iz Nazareta".
Proglasio je 44 sveca na 10 svečanih kanonizacija i potvrdio svetost Hildegarde iz
Bingena, njemačke mističarke iz 12. Stoljeća. Proglasio je blaženim papu Ivana Pavla II.
Sazvao je pet zasjedanja Biskupskih sinoda na kojima se raspravljalo o Euharistiji
(2005.), Crkvi u Africi (2009.), značenju Riječi Božje u poslanju Crkve (2008.), Crkvi na
Bliskom istoku (2010.) te o Novoj evangelizaciji za prenošenje kršćanske vjere (2012.).
Jedno od ta 24 inozemna putovanja bilo je upravo u Lijepu Našu, u glavni grad
Hrvatske. Papa nas je posjetio 4. i 5. lipnja 2011. Prvi je dan proveo na klanjanju s
mladima, koje je posebno obilježio muk 30 000 mladih na glavnome zagrebačkom
Trgu bana Jelačića za vrijeme molitve. Dan kasnije Papa je služio misu na Hipodromu,
čime je ujedno došao proslaviti 1. dan hrvatskih katoličkih obitelji.
Ja sam za vrijeme Papina dolaska u Hrvatsku, zajedno s još nekoliko mladih iz naše
župe, bila redar na Hipodromu. Iako nas je kiša dobrano oprala, nismo skidali osmijeh
s lica i cijelu noć smo probdjeli čekajući da napokon osvane ta nedjelja i misa s Papom.
Mene se osobno jako dojmilo klanjanje na Trgu, to je bilo nešto tako prekrasno i
posebno, jedan neponovljiv osjećaj, osjećaj unutarnjeg mira i zadovoljstva te ujedno i
sreće što to proživljavaš s tolikim brojem mladih vjernika. A i sam Papa rekao je na
odlasku hrvatskome kardinalu Josipu Bozaniću da na osobit način čuva i nosi u svom
srcu susret s mladima na zagrebačkom Trgu. To je rekao s takvim raspoloženjem da se
osjeća da je to iskustvo duboko u njegovu srcu. Istog susreta sjetio se i posljednjeg
dana svojega pontifikata.
Vijest kako se Benedikt XVI.
odriče svoje službe šokirala je
mnoge vjernike diljem svijeta.
Papa je svoju odluku
obrazložio time kako više nije
fizički sposoban na prikladan
način vršiti svoju papinsku službu. Od 28. veljače u 20h stolica Svetog Petra je
upražnjena i sazvane su konklave za izbor novog pape. Nakon 28. veljače Papa se je
povukao u Apostolsku palaču u Castel Gandolfu, a nakon završetka radova na obnovi
bivšeg samostana klauzurnih sestara u Vatikanu vratiti će se u Vatikan, gdje će biti do
kraja života.
Zahvalni Gospodinu za dar njegova pontifikata i mi sada u molitvi "povjerimo svetu
Crkvu brizi Vrhovnog Pastira, Našega Gospodina Isusa Krista i zazovimo svetu Majku
Mariju da svojom majčinskom dobrotom bude na pomoć ocima kardinalima u izboru
novog pape."

PRIJATELJU, KOJEG ČEKAM

(Jelena Ucović)
Noćas molim za te. Za te, nepoznati.
Ja znam da si rođen posred kraja lijepog.
Ipak, ako zlo je, te živiš u blatu,
Tad si opet Njegov, prijatelju dragi,
Ta blatom je svjetlom darovao slijepog.
Imao si radost
I ljubavi koje upoznao sve si u blizini srca.
A kažeš li - nisam im'o majke svoje,
Tada za sirote tvoje srce kuca.

Prijatelju, znam o tebi. Bez čega si sada.
One smrti tužne, zbog kojih još drhtiš.
One teške riječi, teški ljudski grijesi. Znam da su ti dali
sramnu svoju tugu svi ti brojni nekoć, da te s njima zdesi.
Previše je bilo.
I je li tad za te itko krivlji bio,
Negoli sam On?
To cvijeće na nebu što za tebe cvate.
U boli si Njemu naciljao srce.
Rekao si - nema ničeg, usred patnje,
Ako i postoji, onda ne i za te.
Prijatelju, spavaš, sad u kasnu noć.
Možda si i danas sagriješio stravno.
Čudno, jer ja noćas znadem sve i kako,
Znam i kog u jadu prokleo si davno.
Ipak, mirno spavaj, umoreni, dragi
Dok Njegove oči šire se od muke
Što još nismo pali u presvete zamke
I moje je noćas za te sklopio ruke.
Nemaš kamo poći više pred tim cvatom
Koji je po svijetu On razastro za te.
I ja znam da neće još dugo ovako
Te ćemo se sresti, nepoznati brate.
Zgnjeteni i mali, od toga života
Stajat ćemo pred Njim začuđeni, sveti,
A nad nama nebo i vječnost za suze
Koje ćemo liti, jer smo htjeli mrijeti.
Znat ćeš tko sam i ja, sve moje, o meni.
Sada mirno spavaj, prijatelju, sneni, jer
Tebe dok čekam, ja sam noćas miran
I pod križem molim, za te, samo za te.

DJEČJI ZBOR

(Marin Filipović)
Dječji zbor naše župe broji 20-ak djece od predškolske
dobi do 13 godina. Najviše ih je prvopričesnika. Na
probama, koje se redovito održavaju subotom u 10h i
nedjeljom u 16h u crkvi, uvježbavaju liturgijske pjesme,
kojima nedjeljom obogaćuju dječju misu u 9.30h.
Voditeljica zbora je časna sestra SMI Imakulata Lukač.

Prošle je godine zbor sudjelovao na dva koncerta u
našoj župi. Na božićnom su koncertu zbora Desiderium
sudjelovali s dvije pjesme, a na svibanjskom su koncertu župnih zborova otpjevali pjesmu "Marijo najljepši cvijet". Također, zbor animira
božićnu priredbu, koju izvodi prije dječje polnoćke, a ove godine je u pripremi i
priredba koju će izvesti na Majčin dan. U planu je sudjelovanje na "Zlatnoj harfi",
festivalu crkvenih dječjih zborova u mjesecu svibnju, na kojem će nastupiti s dvije
pjesme: "Marija, uzor vjernice" i "Neka u vama ostanu vjera, ufanje i ljubav".
Pozivamo djecu koja pjesmom žele slaviti Gospodina da dođu na probe u spomenuto
vrijeme i priključe se dječjem zboru u radosti koju dijele sa župnom zajednicom.
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IZ ŽIVOTA ŽUPE – veljača 2013.
Kršteni:
Roko Ivan Nimac
Borna Elez
Mihael Valičević
Bela Čuzela Piljac
Kiara Bortiek

Luka Brguljak
Paula Keškić
Gabrijel Maršanić
Matija Vrabelj
Andro Stjepan Rodić

U vječnost preselili:
Marija Gregurić
Ivan Zbukvić
Ana Stojević
Mijo Rakitić
Đuro Kosovac
Gordana Filipović

ŽUPNA KRONIKA
1. 2. - počela je generalna obnova župnih
orgulja. Trajat će 3 mjeseca. Obnova će
stajati 120 000 kuna.
3. 2. - u župi je proslavljen Dan života.
6. 2. - započele su redovite župne kateheze za prvopričesnike i krizmanike.
10. 2. - župni zbor Gospe Stenjevečke
nastupio je u Koprivnici na susretu
zborova "Stepinčeve note". U našu župu
je u goste došao zbor iz Župe sv. Luke Travno. Pjevali su na misi u 18.30 sati, a
nakon mise održali kratki koncert.

20. 2. - održana je kateheza za 4. razrede
OŠ na temu 'Križni put'. Došlo 30-ero djece.
24. 2. - posjetio nas je Dječji zbor "Sunce"
iz župe Gospe Lurdske, pod vodstvom s.
Željke i fra Tina. Zbor je pjevao na misi u
9.30h te održao koncert prilikom kojeg su
predstavili svoj CD: "O dođi Kriste".
27. 2. - vjeroučenici 5-ih razreda imali su
katehezu u župi, ali došla su samo 3.
1. 3. - Prvopričesnici su predmolili križni
put, a nakon mise je održan roditeljski
sastanak prvopričesnika.

11. 2. - blagdan Gospe Lurdske i Dan
bolesnika. Pod
večernjom
misom
podijeljeno je više od 200 bolesničkih
pomazanja starijima i bolesnima.

2. 3. - U hodočasničku subotu, misu je
vodio o. Zdravko Barić, vojni kapelan i
poglavar samostana Družbe Misionara
Montfortanaca.

12. 2. - don Ivan Lendić iz Splita posjetio je
župu i koncelebrirao na misi.

25. 2. - 3. 3. - Tjedan solidarnosti i
zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i
Hercegovini. Cijeli tjedan molili smo
molitvu vjernika s nakanom tjedna, a
nedjeljna milostinja namijenjena je za tu
akciju, koju je organizirao Hrvatski Caritas.

13. 2. - početak korizme. Pod misama u
7:30 i 18:30 održan je i obred pepeljenja.
17. 2. - mons. Berislav Grgić, biskup iz
Tromsa (Norveška) predvodio je kod nas
župnu misu u 11h i podijelio svoje iskustvo
djelovanja u najsjevernijem katoličkom
mjestu na Planetu.
19. 2. - u 19h održana je kateheza za
odrasle na temu Biblije, a vodio ju je dipl.
ing. matematike Zlatko Zadelj iznoseći
svoje bogato iskustvo življenja Božje Riječi.

2. 3. - župna stolnoteniska ekipa ostvarila
je prvu pobjedu ove godine u katoličkoj
ligi protiv ekipe iz Jaruna. Marijina legija iz
naše župe dobila je dva nova legionara,
Eduarda i Vesnu, koji su na upriličenom
susretu položili legionarska obećanja.
3. 3. - održano klanjanje za mlade.

Katekizam Katoličke Crkve: Vjerujem u uskrsnuće tijela
989 Čvrsto vjerujemo i čvrsto se nadamo, da će, kao što je Krist zaista uskrsnuo od
mrtvih te živi zauvijek, isto tako pravednici poslije smrti zauvijek živjeti s uskrslim
Kristom, i da će ih on uskrisiti u posljednji dan. Kao što je bilo njegovo, tako će i naše
uskrsnuće biti djelo Presvetog Trojstva: Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih
prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih, oživjet će i smrtna tijela vaša po
Duhu svome koji prebiva u vama (Rim 8,11).
Izričaj "tijelo" (doslovno "put", meso) označuje čovjeka u stanju slaboće i smrtnosti.
"Uskrsnuće tijela" znači da poslije smrti neće živjeti samo duša, nego da će i naša
"smrtna tijela" (Rim 8,11) oživjeti. Vjerovanje u uskrsnuće mrtvih bilo je bitna
sastojnica kršćanske vjere od početka.
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Raspored bogoslužja za uskrsne dane
24. 3. CVJETNICA - Svete mise: 7,30, 9,30, 11, 12,30, 18,30h
(Na svetim misama je blagoslov maslinovih grančica i spomen na Isusov ulazak u Jeruzalem)

---

28. 3. VELIKI ČETVRTAK - misa Večere Gospodnje: 18,30h
29. 3. VELIKI PETAK - služba Muke Gospodnje: 18,30h
30. 3. VELIKA SUBOTA - Vazmeno bdijenje: 20h
(Crkva će biti otvorena od 9 do 17h za molitvu kod Božjeg groba)

---

31. 3. USKRS - svete mise: 6, 7,30, 9,30, 11, 12,30, 18,30h
(Uskrsni blagoslov hrane bit će na kraju vazmenoga bdijenja te na prve tri uskrsne mise.)
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Župnik: vlč. Vjekoslav Meštrić
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