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"Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko
god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada." (Iv 11,25-26)
Dragi župljani!
Slavimo Kristovo uskrsnuće, pobjedu
nad grijehom i smrću.
U ovoj Godini vjere otvorimo svoje
živote toj pobjedi, osnažimo svoju
vjeru i izgrađujmo svijet ispunjen
nadom uskrsnuća.
Sretan vam i blagoslovljen Uskrs!
vlč. Vjekoslav Meštrić, župnik
vlč. Anđelko Katanec, župni vikar
preč. Ivan Buhin, umir. svećenik
Sestre Služavke Malog Isusa:
s. Leopolda, s. Imakulata i s. Bogoljuba
Nađi nas, Gospodine, svojim pogledom i daj nam snage da za tim
pogledom čeznemo i da ga susrećemo.
Svojim licem blagoslovi sve ljude i pomozi nam da budemo tvoje lice za
sve koji trpe; lice uskršnje zore, svjetlo vazmene svijeće i melodija
vazmenoga hvalospjeva.
Svojim licem uđi u naš počinak i svojim nas licem budi svakoga dana.
(mons. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački)

BOŽJA RIJEČ – ulomci iz nedjeljnih čitanja
DRUGA VAZMENA NEDJELJA – 7. travnja
Čitanja: Dj 5,12-16; Ps 118,2-4.22-27a; Otk 1,911a.12-13.17-19; Iv 20,19-31
Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su
učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe
Isus, stane u sredinu i reče im: "Mir vama!" To
rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše
se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga
ponovno reče: "Mir vama! Kao što mene posla
Otac i ja šaljem vas." To rekavši, dahne u njih i
kaže im: "Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite
grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani
su im."
TREĆA VAZMENA NEDJELJA – 14. travnja
Čitanja: Dj 5,27b-32.40b-41; Ps 30,2.4-6.11-12a.13b; Otk 5,11-14; Iv 21,1-19
Veliki svećenik zapita apostole: "Nismo li vam strogo zabranili učiti u to ime? A vi ste
eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka." Petar i
apostoli odvrate: "Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima! Bog otaca naših
uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo. Njega Bog desnicom svojom
uzvisi za začetnika i spasitelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. I mi
smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju."
ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA – 21. travnja
Čitanja: Dj 13,14.43-52; Ps 100,2-3.5; Otk 7,9.14b-17; Iv 10,27-30
Kliči Gospodinu, sva zemljo! Služite Gospodinu u veselju! Pred lice mu dođite s
radosnim klicanjem! Znajte da je Gospodin Bog: on nas stvori i mi smo njegovi, njegov
smo narod i ovce paše njegove. Jer dobar je Gospodin, dovijeka je ljubav njegova, od
koljena do koljena vjernost njegova.
PETA VAZMENA NEDJELJA – 28. travnja
Čitanja: Dj 14,21b-27; Ps 145,8-13b; Otk 21,1-5a; Iv 13,31-33a.34-35
Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora
više nema. I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao
zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: "Evo šatora Božjeg s
ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I
otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće
biti jer prijašnje uminu." Tada onaj što sjedi na prijestolju reče: "Evo, sve činim novo!"

Znajte kako u svojoj borbi protiv zla i obeshrabrenja niste sami. S vama je
Krist, i to Krist Uskrsli.

(Bl. Ivan Pavao II.)

SV. MARKO EVANĐELIST

(Petra Veršec)

Riječ "evanđelje" prema grčkoj riječi euangelion znači ¨dobra vijest¨, a otud dolazi i
izraz evađelist, što je sinonim za osobu koja nam svojim zapisom prenosi Radosnu
vijest o Isusovim riječima i djelima te navještaj spasenja svim ljudima otvorena srca.
Od 4 evanđelja, Markovo je vjerojatno prvo napisano. Iako je najkraće, slovi i kao
najdinamičnije. Iznenađuje činjenica da Marko preskače Isusovo rođenje i ranu
povijest Ivana Krstitelja. Za njega Radosna vijest počinje upravo riječima "Početak
Evanđelja o Isusu Kristu, Sinu Božjemu", čime jasno daje do znanja da će prikazati
Isusa kao jedinog istinitog Spasitelja, a naglasak stavlja na njegova djela.
Puno ime ovog evanđelista je Ivan Marko, a o njegovu se osobnom životu malo toga
zna, osim predaje koja govori da je njegova majka imala kuću u Jeruzalemu gdje su se
okupljali Isusovi sljedbenici u danima rane Crkve, a prema nekim izvorima upravo se
tamo blagovala i Posljednja večera.
Prema zapisima biskupa Papije iz 140. godine, Markovo evanđelje nastalo je sredinom
1. st. u Rimu gdje je prateći apostola Petra i Pavla, koji su propovijedali i osnovali
tamošnju Crkvu bilježio povijest Isusova života. Tome u prilog ide i činjenica kako su
često opisivani i objašnjeni židovski običaji, čime se veoma približio nežidovskim
čitateljima. Marko se navodi Petrovim tumačem koji je točno zapisao sve Kristove
riječi i djela kojih se Petar sjetio, ali često ne kronološki. Time je održana živost ovog
evanđelja. Ono često ide u detalje, za razliku od, na primjer, Matejeva, a obuhvaća
događaje od Isusova krštenja do smrti na križu i uskrsnuća.
Na freskama i slikama se sv. Marko uvijek
prikazuje kako piše, a uz njega je lav, često
krilati, što možemo vidjeti i na zidu naše
crkve slijeva nasuprot oltaru. To je simbol
njegova isticanja snage uskrsnuća nad smrću.
Sv. Marku posvećena je i crkva na Gornjem
gradu, koja je, uz vjersko značenje, i turistički
simbol, a zanimljivo je istaknuti kako je on i
zaštitnik Venecije, što je vezano uz legendu o
nastanku grada prema kojoj je snažan vjetar
nasukao Markovu lađu među otočiće i
sprudove dok je propovijedao duž Jadranske
obale. Tu mu se ukazao anđeo i rekao: "Na
ovim lagunama izrast će velik grad tebi na
čast". Zaštitnik je i odvjetnika, građevinara,
zidara, staklara, notara i pisara, zatvorenika te Egipta, a također mu se ljudi utječu za
zagovor protiv nevremena, munje, tuče, protiv nepripravne smrti te za dobro vrijeme i
dobru žetvu.

BL. OZANA KOTORSKA

(Marin Filipović)

Spomendan hrvatske blaženice Ozane Kotorske slavimo 27.
travnja. Uz njezino redovničko ime, zamjećujemo naziv
biskupije kojoj je pripadala za života i u kojoj se danas nalazi
njezino neraspadnuto tijelo, položeno u crkvi sv. Marije u
Kotoru.
Rođena je 25. studenog 1493. u planinskom selu Relezi
nedaleko Kotora u Crnoj Gori. Krštena je kao Katarina, a ime
Ozana će uzeti prilikom ulaska u red dominikanaca. Temelj
vjere stekla je od svoje majke, koja joj je govorila o Božjoj
ljubavi, što je na nju ostavljalo dubok dojam. S 14 godina
napustila je rodno selo, otišla u Kotor i prihvatila posao
kućne pomoćnice u obitelji iz koje je poteklo nekoliko
uglednih dominikanaca. Ovdje je Katarina rasla u vjeri. Dani su joj bili prožeti molitvom
i radom. Nije imala puno slobodnog vremena, ali je molila puno, upravo tako što joj je
rad bio ispunjen molitvom. Ta će ju odlika krasiti za cijeloga života.
Navršivši 21. godinu, Katarina je postala katolička dominikanka trećoredica. Položila je
redovničke zavjete, obukla habit te uzela ime po kojoj je danas pamtimo: Ozana, po
uzoru na blaženu Ozanu iz Montove. No nije se zadovoljila samo time da živi u
samostanu. Ubrzo je izabrala najstroži način molitve i pokore. Dopuštenjem kotorskog
biskupa dragovoljno je izabrala samoću i postala "zazidana djevica", zatvorena u
jednoj maloj sobici uz crkvu sv. Bartolomeja, u kojoj je proboravila, uz jednan kratki
prekid, 52 godine. Tu je postila, molila i žrtvovala, prikazujući to sve za spas svijeta.
Premda tako odvojena od svijeta, ljudi su joj dolazili, privučeni njezinom svetošću i
dobrotom. Sa svoga je maloga prozorčića Ozana mnogo puta pomogla ljudima svih
staleža, u rješavanju vlastitih nedoumica i međusobnih razmirica. Nijedan kotorski
građanin nije započeo neki važniji posao, a da se prije toga nije posavjetovao s
Ozanom. Njena je ćelija bila prava škola mudrosti.
Umrla je na glasu svetosti 27. travnja 1565. Štuju je katolici i pravoslavci. Zaštitnica je
grada Kotora i Kotorske biskupije. Papa Pio XI. odobrio je njezino štovanje 21. prosinca
1927., moleći njezin zagovor za jedinstvo kršćana.

NEDJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA

(Petra Bičanić)

Nedjelja Božanskog Milosrđa naziva se još Bijelom Nedjeljom i slavi se nedjelju nakon
Usrksa. Posvećena je Božanskom Milosrđu koje je promovirala poljska redovnica, sv.
Faustina Kowalska. Neslužbeno je slavljen od 1985. g., a papa Ivan Pavao II. proglasio
ga je blagdanom cijele Rimokatoličke Crkve 30. travnja 2000., u godini Velikoga
jubileja na dan kanonizacije svete Faustine.

U Dnevniku sv. Faustine napisana je Isusova poruka u vezi s ovim blagdanom: "Ja želim
da Blagdan Božanskog Milosrđa postane utočište i zaklon svim dušama, posebno
jadnim grešnicima. Ona duša, koja se ispovjedi i primi Sv. pričest taj dan, dobiva
savršeni oprost od grijeha i kazni. Toga dana otvorene su sve Božje ustave kroz koje
teku milosti. Neka se nijedna duša ne boji približiti Meni, pa makar njezini grijesi bili
crveni kao skerlet."
Milosrđe je zapravo središte evanđeoske poruke, samo ime Božje, lik kojim se on
objavio u drevnom Savezu i u punini u Isusu Kristu, koji je utjelovljenje stvoriteljske i
otkupiteljske Ljubavi. Ta milosrdna ljubav osvjetljuje i lice Crkve, te se objavljuje kako
putem sakramenata, posebice sakramenta pomirenja, tako i djelima milosrđa, koja se
vrše zajednički ili pojedinačno.
"Božja milost dolazi slobodno ususret čovjeku, tražeći slobodu i pomažući mu u
njegovoj potpunoj slobodi. Milost ne prisiljava. Božja ljubav želi naš slobodan
pristanak." (Dnevnik sv. Faustine).
Bog je milosrdan, Njegovo milosrđe prema nama grešnicima neizmjerno je. On nam
uvijek iznova oprašta, daje nam novu priliku jer je ljubav Njegova prema nama
grešnicima bezgranična. Naš je Otac toliko dobar da nam daje i slobodu da sami
biramo kako ćemo živjeti, hoćemo li biti Njemu poslušni i uživati Njegovu milost
svakoga dana ili ćemo se odvojiti od Njega i odbaciti ga jer nam ne treba. Na nama je
odluka.
Iz božanskoga milosrđa koje pomiruje srca, izvire potom istinski mir u svijetu, mir
među različitim narodima, kulturama i religijama. Poput sestre Faustine, i Ivan Pavao II.
postao je apostolom Božanskoga milosrđa.
Posveta Milosrdnom Isusu
Milosrdni Isuse, Tvoja je dobrota neizmjerna
i Tvoje riznice milosti su neiscrpne. Ima
pouzdanja bez kraja u Tvoje Milosrđe koje
premašuje sva Tvoja djela. Posvećujem se
potpuno Tebi, da bih živio u milosti i ljubavi,
koje su ključale iz Tvoga Srca na Križu. Želim
širiti Tvoje Milosrđe, vršeći djela ljubavi
tjelesna i duhovna, posebno obraćajući
griješnike, tješeći i pomažući siromahe,
žalosne i bolesne.
Štiti me kao Svoje vlasništvo jer se bojim
svoje slabosti i uzdam se u Tvoje Milosrđe,
Neka bi cjelokupno Čovječanstvo upoznalo
neizmjernu dubinu Tvoga Milosrđa, neka se
u čovječanstvu zapali nada spasenja, neka
Te svi slave kroz svu Vječnost. Amen.

PAPA IZNENAĐENJA

(Ivan Fedor)
Kada malo zastanemo i osvrnemo se oko sebe,
shvatimo da je današnji svijet, ali i naš život, do
zabrinjavajuće mjere isprogramiran. Ustajemo
ujutro, idemo na posao, vraćamo se doma, malo
popričamo sa svojim ukućanima i idemo na
spavanje. Međutim, ono što nas vrati u život, ono
što nam pokaže da nije sve u ovozemaljskom,
upravo su iznenađenja. Bila to mala iznenađenja
puna ljubavi, nečiji iznenadni osmijeh ili zagrljaj, ili
pak iznenadni posjet nama drage osobe, svejedno
je. U tim trenucima osjećamo da smo živi. Tako je i
Crkva ovih dana dokazala cijelom svijetu da je živa i
da je vođena Duhom Svetim. Naime, u brojnim
pretpostavkama prije izbora novog Pape ime
kardinala Jorgea Marije Bergoglija uopće se nije
spominjalo. No, Duh Sveti očito je imao druge
planove. Podario je svijetu još jedno iznenađenje.

Novi, 266. po redu nasljednik sv. Petra, jest kardinal Jorge Maria Bergoglio. Kao svoje
papinsko ime uzeo je ime Franjo, po svecu i zaštitniku siromašnih sv. Franji Asiškom.
Papa Franjo rođen je 17. prosinca 1936. godine u Buenos Airesu. Ovo je prvi put,
nakon gotovo 1300 godina da papa nije iz Europe, što je još jedno iznenađenje.
Također, novi nam Papa dolazi iz reda isusovaca, što je još jedna neočekivana novina.
Dana 27. lipnja 1992. godine zaređen je za biskupa, dok ga je kardinalom kreirao
blaženi papa Ivan Pavao II., 21. veljače 2001. godine.
Kao kardinal, bio je član nekoliko
kongregacija među kojima se ističu
Papinsko vijeće za obitelj te Papinska
komisija za Latinsku Ameriku. U cijelom
svojem radu uvijek je isticao važnost
žive Crkve. Naglašavao je kako je
dužnost svećenika da "siđe" među
narod, među ljude te da im približi
Krista. Skromnost, poštovanje malog
čovjeka te duboka predanost Kristu
ostali su i njegov zaštitni znak kada je postao papa Franjo. Prvo što je zamolio ljude
jest da se pomole za njega, svjestan da je molitva jednako snažna izgovorio je Papa,
kralj, predsjednik države ili obični radnik te da mu je upravo živa, istinska molitva
potrebna kako bi uspješno vodio Kristovu lađu na ovom uzburkanom moru. Svoju
skromnost Papa je pokazao i kada je odbio nositi zlatni križ te kada je, još kao kardinal,
za vrijeme konklava bio smješten u Domu za kler, za razliku od ostalih kardinala.

Iako se na prvi pogled čini pomalo nespretno simpatičan, kada se radi o vjeri i napadu
na istinske ljudske vrijednosti, papa Franjo postaje vrlo odrješit, jasan te neugodno
izravan. Jasno i glasno se protivio pobačaju, eutanaziji te istospolnim brakovima, iako
su oni u Argentini ozakonjeni. Međutim, u svemu tome nije zaboravio na ljudsko
dostojanstvo. Uvijek je pozivao da se poštuje čovjek u svojoj biti, bez obzira na svoje
stavove.
Geslo novog pape na latinskom glasi "Miserando atque eligendo". U slobodnom
prijevodu to znači "uzljubivši ga i izabravši", a geslo potječe iz propovijedi sv. Bede
Časnog, koji je komentirao evanđeoski izvještaj o pozivu Mateja: "Vidje Isus javnog
grešnika, a kako ga je vidio uzljubivši ga i izabraši, kaže mu: "Idi za mnom."
Priča se da papa Franjo, baš kao pravi Argentinac, jako voli nogomet i tango. Rado čita
novine te sluša klasičnu glazbu. Od knjiga najviše voli djela Friedricha Hölderlina, dok
mu je najdraži film "Bebettina gozba" Gabriela Axela.
Novi papa donio je brojna iznenađenja u Crkvu. Svojom skromnošću, iskrenošću i
jednostavnošću osvojio je ljude širom svijeta. Neka ga Bog blagoslovi i čuva u njegovu
pontifikatu i neka mi kršćani shvatimo da Isusov nauk nije nešto daleko i strano, nego
nešto što se živi iz dana u dan. Baš kao to što čini papa Franjo.
Prvo obraćanje novoizabranog pape
"Braćo i sestre, dobra večer! Znate da je dužnost konklava bila Rimu dati biskupa. Čini
se da su ga moja braća kardinali išli tražiti gotovo na kraj svijeta…, ali evo, tu smo.
Hvala vam na prihvaćanju. Biskupijska zajednica Rima ima svog biskupa: hvala! I prije
svega, želio bih se pomoliti za našeg biskupa u miru, Benedikta XVI. Molimo svi
zajedno za njega, da ga Gospodin blagoslovi i da ga Majka Božja čuva". Nakon molitve
Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu, nastavio je: "I sada, započinjemo ponovno taj hod:
biskup i narod. Taj put rimske Crkve koja je ta koja predsjeda u ljubavi svim Crkvama.
Put bratstva, ljubavi, povjerenja među nama. Molimo uvijek za nas: jedni za druge.
Molimo za čitav svijet da vlada jedno veliko bratstvo. Želim da vam ovaj put Crkve koji
danas iznova započinjemo i u kojem će mi pomoći moj kardinal vikar, ovdje prisutan,
bude plodonosan za evangelizaciju ovog tako lijepog grada. A sada bih želio podijeliti
blagoslov, ali prije – prije, vas molim jednu uslugu: prije nego što biskup blagoslovi
narod, molim vas da vi zamolite Gospodina da blagoslovi mene: molitva naroda koji
moli blagoslov za svog biskupa. U tišini molite za mene". Papa je potom prignuo glavu
dok je puk molio za njega.
Grb pape Franje
Papin grb prikazuje tri simbola na plavoj pozadini.
Najistaknutiji simbol je sunce sa slovima IHS u sredini. Simbol
predstavlja isusovački red kojega je novi papa dio. Ispod
njega, na lijevoj strani je zvijezda koja zajedno s plavom
pozadinom simbolizira Djevicu Mariju, a na desnoj vinova
loza koja simbolizira Isusa, koji je izvor vjere.

ZBOR DESIDERIUM - ČEŽNJA

(Neven Škrlec)

Zbor Desiderium-Čežnja osnovan je 1984. godine. Svoj prvi koncert priredio je 24.
studenog iste godine. Od tada djeluje izrazito aktivno kako u našoj domovini, tako i u
inozemstvu. Jedan od primarnih ciljeva djelovanja zbora tijekom proteklih godina bio
je i ostao stalna promidžba glazbe i kulture Hrvata, posebno u nama bliskim susjednim
državama. U tu svrhu već su godinama povezani s hrvatskim društvima i župama u
Austriji, Mađarskoj, Italiji, Rumunjskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji.
Desiderium u svom djelovanju bilježi preko tristo nastupa diljem Hrvatske, bezbroj
dobrotvornih koncerata održanih za invalide Domovinskog rata, Crveni križ, Caritas, te
pedesetak sudjelovanja na smotrama, natjecanjima, ali i u raznim drugim prigodama u
Hrvatskoj i izvan nje.
O djelovanju Desideriuma govore i snimljeni audio nosači zvuka: "Zbor Hrvatica",
"Molitva za Te", "Dobra večer, uzorita", zatim knjiga "Druga ljubav naše mladosti" i
upravo završen video kompakt disk "Godine radosti". U ovom posljednjem su
sadržane snimke zbora (u tonu i u slici) od njegovih početaka do današnjih dana.
Zbor Desiderium je jedini crkveni zbor koji je sudjelovao na prvom, sada već
povijesnom Božićnom koncertu u Ciboni, 23. prosinca 1989. godine. U velikoj dvorani
špilje Veternice zbor je održao prvi i za sada jedini koncert zborske glazbe u jednoj
špilji u Hrvatskoj.
Zbor Desiderium pjeva u našoj župi svaku nedjelju navečer, na misi u 18.30 sati, a
probe se održavaju redovito petkom u 20.00 sati i nedjeljom sat vremena prije mise.

Desiderium je pjevao mise i održavao koncerte u
Austriji, Mađarskoj, Rumunjskoj, Bosni i Hercegovini,
Sloveniji te Italiji.
Zbor je nositelj više plaketa i priznanja, no s
ponosom ističe Plaketu grada Zagreba za dvadeset
godina djelovanja.
Umjetnički voditelj i dirigent zbora od njegova
osnutka je Dragutin Goldin. Zborovima i zborskom
glazbom bavi se 50 godina.

TKO SU DEZIĆI?
Još davne 1996. godine, uoči Majčina dana, djeca članova zbora izrazila su želju da bi i
oni htjeli mamama i bakama na predstojećem koncertu nešto otpjevati. I dogodilo se,
pjevali su i to im se svidjelo. Od tada gotovo na svakom koncertu za Božić i za Majčin
dan oni pjevaju. Već dugo to nisu samo djeca članova zbora Desiderium, već i svi oni
kojima se sviđa način sudjelovanja na spomenutim koncertima. Njih vodi gospođa
Karmen Biškup, koja ih uoči koncerata uči i uvježbava zadane pjesmice.
Na kraju ovog predstavljanja istaknut ćemo dva važna događaja koja su vezana uz njih:
U subotu 13. travnja 2013. u Župi Uznesenja BDM - Stenjevec u 19.30h cjelovečernji
koncert imat će pjevački zbor iz Pinkafelda (Austrija). Također, župni zbor Desiderium
izvest će tri skladbe iz bogatog Gradišćanskog repertoara narodnih pjesama. Sutradan
na župnoj misi u 11h gostujući zbor iz Austrije svojim će pjevanjem predvoditi misno
slavlje. Sve vas lijepo pozivamo!
U nedjelju 12. svibnja 2013. nakon večernje svete mise u 19.30h zbor Desiderium
održat će koncert u povodu Majčina dana pod nazivom Ave Maria.

Katekizam Katoličke Crkve: Nada novih nebesa i nove zemlje
1042 Na kraju vremena, Kraljevstvo Božje doći će u svoj punini. Poslije općega suda,
pravednici će, proslavljeni u tijelu i duši, kraljevati zauvijek s Kristom, i sam će svemir
biti obnovljen: Tada će Crkva "biti dovršena u nebeskoj slavi, kad dođe vrijeme obnove
svega, i kad se s ljudskim rodom sav svijet, koji je s čovjekom tijesno povezan i po
njemu dostiže svoj cilj, u Kristu savršeno obnovi".
1049 "Iščekivanje nove zemlje nipošto ne smije oslabjeti, nego dapače razbuditi u
nama brigu za izgradnjom ove zemlje gdje raste ono Tijelo nove ljudske obitelji, koje
već pruža neku sliku novog svijeta. Stoga, iako treba dobro razlikovati ovozemni
napredak od rasta Kristova kraljevstva, ipak je taj napredak, ukoliko može pridonijeti
boljem uređenju ljudskog društva, od velike važnosti za Božje kraljevstvo".

BORBA ZA VJERU

(Sanja Bosak)

"Kad vam oduzmu sve, ostat će vam dvije ruke, sklopite ih na molitvu i tada ćete biti
najjači." (blaženi Alojzije Stepinac )
Da bismo pronašli istinsku snagu u sebi, najprije se okrenimo križu. Neka nam bude
utočište u nevoljama, neka nam bude jakost u slabostima, neka nam bude pouzdanost
u molitvama i ruka vodilja u vjeri. Očekivati Božju pomoć istoga trenutka kad je
zatražimo, nije dokaz naše predanosti Onome koji nam želi pomoći. Očekivati
neočekivane životne obrate u svojoj sebičnosti, nije dokaz istinske i duboke vjere niti
prema Bogu niti prema samima sebi. Ne učimo li svoju djecu da se u životu samo
trudom dolazi do željenoga? Zašto onda rijetko dajemo samima sebi primjer ustrajne
vjerničke molitve? Zašto se onda ne potrudimo više?
Razmišljajući o Isusovu putu prema Golgoti, o križu jada i boli koji je podnosio, o
uvredama koje su ga probadale više od trnove krune te o tuzi koju je osjećao zbog
neukosti naroda, pokušajmo shvatiti zašto se sve to događalo. Zašto je narod toliko
vrijeđao Isusa, zašto je dopustio Njegovo razapinjanje? Kako je moguće skandirati
tuđoj boli? Jednostavno, ako čovjek nema vjere. Ili je ta vjera toliko slabašna da ju i
najmanja riječ sumnje može poljuljati. Dr. Herbert Madinger, austrijski svećenik,
napisao je u svojoj knjizi "Temelji vjere": "Ali samo je malo onih koji se bore za svoju
vjeru. Kod većine kršćana vjera je stoga nejaka, krhka, lomljiva, puna nesigurnosti,
kolebanja. Većinom je to samo vjera iz običaja, koja propada, gubi se ako je
prepustimo samoj sebi ili ako se mora braniti. Na tako krhkoj vjeri ništa se ne može
izgraditi. Pri najmanjem opterećenju slama se to malo vjere koja još postoji."
Može li čovjek imati čistu savjest ako ne vjeruje u predanje Bogu? Može li se u tom
slučaju u potpunosti okrenuti čovjeku?
Nismo li se već bezbroj puta uvjerili da je lakše prikloniti se zlu nego dobru, veseliti se
tuđoj nevolji, ne podnositi tuđe uspjehe, radije reći "ne mogu" nego pomoći drugome.
Na žalost, sve je više ljudi koji nas žele uvući u to kratkotrajno uživanje života nakon
čega možemo osjećati samo prazninu. Gdje je nestala snaga borbe protiv onog lošega
u nama samima? Gdje se izgubila naša savjest? Zar smo zaboravili da nas vjera u Boga
povezuje s vjerom u čovjeka? A biti povezan s čovjekom, to je Božji dar.
Uplovimo u rijeku Božjeg milosrđa i ovoga Uskrsa s iskrenom i dubokom željom za
molitvom i boreći se za svoju vjeru. Boreći se protiv svake sumnje, posustajanja,
malodušnosti. Živeći za vjeru u Boga i čovjeka. Samo tako bit ćemo obavijeni
koprenom mira i dobre volje da ponovno izgradimo svoju vjeru, a na njoj učvrstimo
povezanost s Onim koji je na Križu preuzeo naše pogreške.
Sklopimo, stoga, ruke na molitvu i puni pouzdanja uplovimo u Božji zagrljaj. Jedino se
tamo možemo osjećati potpuno sigurni od tamnih sjena grijeha koje nam oduzimaju
dostojanstvo i mir. Prihvatimo Božju ruku i ustanimo svjesni svoje vjere uz čvrstu
odluku da više ne okrećemo glavu od križa, već da ga prigrlimo svom jačinom svoje
molitve. Jer borba za vjeru moguća je samo uz molitvu.

UČENIČKI RADOVI
Tamo gdje je Isus, nestaju sve sumnje (1)

Tamo gdje je Isus, nestaju sve sumnje (3)

Isus nam uvijek pomaže, iako mi to
nekad ne prepoznajemo. On nam je
uvijek spreman pomoći kad se najmanje
nadamo i stalno nas djelima i ljubavlju
potiče da vjerujemo u Njega. Mnogi ljudi
ne vjeruju samo zato što Ga nisu vidjeli ili
dodirnuli.

Ako si kada u strahu, ne boj se.
Ako sumnjaš, uvjeri se.
Tamo gdje nastanu problemi, gdje tama
se spusti,
gdje pored svojih očiju ne vidiš,
zaviri u srce svoje i čuj riječ Isusovu.

Tamo gdje je Isus, nestaju sve sumnje.
Kada smo bolesni, kada nam treba
pomoć, On je naš spasitelj i iz dana u dan
nam pokazuje put prema boljem životu.
Kada ljudima loše krene, stalno se ljute
na Isusa jer misle da im ne želi pomoći,
neki ga psuju i proklinju. Ti su ljudi
sebični i "neljudni", misle samo na sebe,
a drugima je pomoć možda potrebnija.
Mi smo zato tu da molimo za takve jer će
našom molitvom Isus učiniti čudo nad
onima koji više ne vjeruju. Njihovu
sebičnost će okrenuti u nesebičnost, a
njihovu "neljudnost" u humanost.

Ako si tužan i usamljen,
nađi prijatelja koji će ti pomoći.
Ako si bolestan i nema ti spasa,
moli se Isusu, da tvoja bol bude lakša.

Molimo da prestanemo sumnjati u
Onoga koji je za nas odabrao bol i trnov
put ne bi li nas otkupio.

Nikad nemoj sumnjati jer tamo gdje je
Isus, nestaju
sve sumnje.

Domagoj Bizomec, 7.e,
OŠ Malešnica

Ariana Baronica, 7.f
OŠ Malešnica

Tamo gdje je Isus, nestaju sve sumnje (2)
Ne smijemo sumnjati u Isusa jer će on
biti uvijek uz nas kad nas svi napuste, on
će nas uvijek prihvatiti i primiti k sebi.
Ako vjerujemo u Isusa, nestat će sve
sumnje. Na ispovijedi se susrećemo s
Isusom i tada nestaju sve sumnje o nama
i On nam sve grijehe oprašta.
Petra Slunjski, 5.b
OŠ Malešnica

Kada izgubiš svoj put, kada si na raskrižju
puteva,
kada ne znaš kuda krenuti,
obrati se Isusu za pomoć.
Da ti pomogne odabrati pravi put, put
bez sumnje
po kojem ćeš mirno i spokojno hodati.

Povratak Bogu (1)
Ljudi se često udaljavaju od Boga, jer su
im važnije materijalne stvari i lažni idoli.
Zbog tih razloga nemamo više vjere u
Boga i ne molimo se više. Vratiti se na
pravi put vrlo je teško, previše se
vežemo uz predmete i tako udaljavamo
od Boga. Povratak Bogu zahtijeva puno
snage, volje i vjere koju nam samo On
može dati ako za to iskreno molimo.
Borna Greganić, 5.b
OŠ Malešnica
Povratak Bogu (2)
Kada netko teško sagriješi, izgubljen je za
Boga i za samoga sebe jer ga je Bog
stvorio da čini dobra djela drugima. Ako
naša molitva nema uspjeha, nije Bog kriv
nego mi sami. Mi ne molimo samo zato
da bismo bili sretni, nego molimo iz
ljubavi prema drugima jer je naša
dužnost moliti, a Božja stvar uslišati naše
molitve. Kada dođe uskršnje vrijeme,
Bog silazi s neba i dolazi k nama iz ljubavi
jer smo mi njegova obitelj.
Svi ćemo jednog dana umrijeti i otići
Bogu. Bog nas i poziva da budemo s Njim,
da ne bude sam, a pogotovo starije ljude
koji nemaju nikoga. Bog ih s radošću vodi
sa sobom u novi život.
Mirna Vrgoč, 5.b
OŠ Malešnica
Može li svaka naša želja biti molitva?
Često previše tražimo i od Boga i od ljudi.
Bog zna što nam je potrebno i ima svoj
plan za nas. Ipak, moramo dobro
promisliti što želimo u svojim molitvama.
Želje nam ne bi smjele biti nerealne.
Ljudi obično traže materijalne stvari koje
ne donose vječnu sreću te budu

nezadovoljni. Takve želje nisu dio
molitve jer su sebične. Trebamo se
potpuno predati Gospodinu i pustiti da
nas On vodi. Samo će tako naše želje biti
molitva. Prava sreća i mir dolaze od Boga.
Josip Zadelj, 7.e
OŠ Malešnica
Ustrajnost u vjeri
"Bože, nekad mi se čini da Ti nije stalo do
mene. U tim trenucima podsjeti me na
to koliko si velik i milostiv. Pomozi mi da
se ponovno oslonim na Tebe, jer Ti si
uvijek tu."
U trenucima sumnje i straha podsjeti nas
da si s nama i da ćeš nam dati snagu da
pobijedimo strah. Nauči nas da Ti
vjerujemo i kad ne osjećamo Tvoju
prisutnost.
Čovjek u mnogim životnim okolnostima
odustaje od svoje vjere. Kad nam se ne
ostvari ono što molimo, počinjemo
sumnjati u vjeru. Zaboravljamo da Isus
nije prestao vjerovati da će biti spašen ni
kad je bio u najvećim mukama na križu.
U svojim nevoljama ni mi ne smijemo
posustajati. Bog zna zašto nešto čini.
Samo vjera i iskrena molitva pokazat će
nam kako da prebrodimo svaku krizu.
Bog nas neće nikada iznevjeriti i
zaboraviti. Ako ne udovolji baš svakoj
našoj molbi, možemo biti sigurni da je
tako bolje za nas. On zna zašto to čini.
Isusov dolazak nam svjedoči da smo
Bogu neizmjerno bitni. Stoga, ustrajmo
malo više u svojoj vjeri jer nakon svake
patnje Bog daje i utjehu. Pokušajmo biti
manje sebični, a više dosljedni u svojoj
vjeri i molitvi.
Marta Danko, 7.e
OŠ Malešnica

KATOLIČKE INTERNET STRANICE

(Anđelko Katanec)

Crkva je svjesna svoga poslanja u suvremenom svijetu, a to je da na suvremeni način
komunicira Radosnu vijest Isusa Krista svim ljudima. I dok se svjetovni mediji najčešće
bave samo eksplozivnim vjerskim temama, postoje i mnogobrojni vjerski mediji koji
bude nove nade i pružaju nove načine i prilike za ostvarenje zadaće širenja vjere.
Svi katolički vjernici u Hrvatskoj znaju za katolički tjednik za novo lice Crkve, "Glas
koncila", koji već 50 godina redovito izlazi i prenosi važne vijesti iz Crkve i tekstove o
vjeri. Uz njega, postoji i velik broj drugih katoličkih tiskovina, tu su i vrlo dobre i rado
slušane radio postaje - Radio Marija i Katolički radio te katolički nakladnici koji se
trude oko vjerske literature.
U posljednje vrijeme, sve je veća i prisutnost vjerskih i crkvenih medija na internetu, a
što je još važnije, njihova je djelatnost sve kvalitetnija i sadržajnija te danas imamo
velik broj katoličkih internet portala i stranica te nebrojeno mnogo župnih stranica i
katoličkih blogova. Ovdje ću predstaviti neke koje sam rado posjećujem.
Glas koncila (www.glas-koncila.hr) sadrži veliki broj vijesti iz Crkve, a može se podičiti
i dugotrajnom i opsežnom arhivom sadržaja.
Stranica Zagrebačke nadbiskupije (www.zg-nadbiskupija.hr) otvorena je 2010. godine
i od tada postala najjasnije i najtočnije, premda sažeto, sredstvo informiranja o svim
mjerodavnim stvarima za vjernike Zagrebačke nadbiskupije.
Bitno (www.bitno.net) je vjerski portal koji je u nešto više od godinu dana postojanja
izrastao u vjerojatno najprivlačnije odredište za vjernike jer nudi velik broj aktualnih
informacija te zanimljivih i lijepo obrađenih vjerskih tema.
Apologetska stranica Katolik.hr (www.katolik.hr) objavljuje članke tek svaki drugi ili
treći dan, ali su to uvijek originalni, sadržajni i korisni tekstovi za obranu vjere.
Odnedavno imaju i aplikaciju za mobitele koja signalizira objavljivanje novog teksta.
Mladima će biti zanimljiva web stranica Pastorala mladih Zagrebačke nadbiskupije
(www.pastoralmladih.hr), čiji se mladi urednici trude svakodnevno je ispunjavati
privlačnim prilozima i to im vrlo dobro uspijeva. Tu i ja uređujem jednu rubriku.
Katolici na internetu (www.katolici.org) je stranica bogata duhovnim sadržajem, pa
premda se više ne ažurira često kao prije, ostaje vrijedno mjesto na kojemu se uvijek
nešto lijepo nađe.
Ovdje je nemoguće predstaviti sve vrijedne stranice, pa završavam jednostavno
navodeći adrese nekih drugih stranica koja također često posjećujem: www.laudato.hr,
www.raskrizje.com, www.prostorduha.hr, sion.hr, zamakdushe.bloger.hr, www.ks.hr,
don-ivica.net lexvivendi.wordpress.com, katoliksdnakace.blogspot.com, molitve.info,
www.molitvenici.net, www.dnevno.hr/vjera, ...
Na kraju, nemojte zaboraviti internet stranicu naše župe gospastenjevecka.hr, a
možete se povezati i na facebook stranici župe.

IZ ŽIVOTA ŽUPE – ožujak 2013.
Kršteni:

U vječnost preselili:

Franka Sviben
Petar Ivan Fresl
Benedikt Stipanović

Jaka Ljubičić
Branko Klaričić
Marija Ričković

Terezija Maček
Franjka Orešić
Marija Lovrek
Ana Pavlović-Eržišnik

ŽUPNA KRONIKA
25. 2. - 3. 3. – U akciji Hrvatskog Caritasa,
Tjednu solidarnosti i zajedništva s
Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini,
naši župljani su darovali 16.860,40kn,
16,11€, 20 AUD i 0,95KM.
8. 3. – Održan je roditeljski sastanak za
prvopričesnike.
12. 03. – Nakon večernje mise održana
je kateheza za odrasle na temu
vjerovanja u kojoj su vjernicima predstavljeni članci Apostolskog vjerovanja.
15. 3. – Održan je sastanak za roditelje
ovogodišnjih krizmanika. Tog dana su
krizmanici predmolili pobožnost križnog
puta.
17. 3. – Tradicionalni križni put na
Ksaveru za djecu zapadnog dijela
Zagreba vodio je naš župni vikar,
Anđelko Katanec, zajedno sa s.
Imakulatom i župnim dječjim zborom,
koji su predvodili čitanje i pjevanje.
17. 3. – Gđa Marija Slišković predstavila
je svoju knjigu "Sunčica", u kojoj je

sakupila 14 svjedočanstva o zlostavljanju
žena u Domovinskom ratu u Vukovaru.
Jedna od tih gospođa izrekla je i svoje
osobno svjedočanstvo.
21. - 22. 3. – ispovijed starijih i bolesnih
župljana u njihovim domovima.
22. 3. – zamijenjene rasvjetne lampe i
obnovljena rasvjeta u crkvi.
23. 3. – velika uskrsna ispovijed u župi,
kojoj je pristupilo više od 500 vjernika.
24. 3. Proslava Cvjetnice: Muku
Gospodina Isusa Krista po Luki na misi u
9.30 čitali su ministranti, u 12.30
animatori mladih, a u 11h pjevali su je
članovi župnog zbora.
25. - 31. 3. Veliki tjedan i Uskrs: Nakon
mise Večere Gospodnje u crkvi je
organizirano bdijenje i molitva Getsemanske ure. Na Veliku subotu crkva je cijeli
dan bila otvorena za poklon Božjem
grobu. Svečanom misom Vazmenog
bdijenja na Veliku subotu u 20h,
započelo je slavlje Uskrsa.

Dekanatske misije u Godini vjere 20. - 25. svibnja 2013.
Mjesto: Gospin park - Župa Uznesenja BDM Stenjevec
21. 5. - križni put u župi Vrapče u 20.30h za sve župe dekanata
22. 5. - tema: VJERUJEM U BOGA SVEMOGUĆEGA
23. 5. - tema: VJERUJEM U ISUSA KRISTA, SINA NJEGOVA JEDINOROĐENOGA
24. 5. - tema: VJERUJEM U DUHA SVETOGA
25. 5. - tema: VJERUJEM U CRKVU

KALENDAR ŽUPNIH DOGAĐANJA – travanj 2013.
6. 4. – Prva subota:
hodočasnička
subota Gospi
Stenjevečkoj.

7. 4. – Održava se
koncert Uskrsfest 2013.
u koncertnoj dvorani
Vatroslav Lisinski, na
kojemu nastupa i naša
župljanka Ana Lipovac.

8. 4. – Slavlje svetkovine
Navještenja Gospodinova Blagovijesti, umjesto 25.
3., kada je slavlje bilo
zapriječeno zbog Velikog
tjedna. Misa je u 18.30h.

10. 4. – U vazmenom vremenu organiziramo po jednu katehezu za više razrede OŠ.
One će se održavati srijedom u 19h. 10. 4. na rasporedu su 4. razredi, 17. 4., 5. razredi,
24. 4., 6. razredi i 8. 5. djeca 7. razreda.
13. 4. – S početkom u 9.30h, u
pastoralnom centru bit će
održan humanitarni turnir u
stolnom tenisu. Bez obzira na
dob i spol, za turnir se možete
prijaviti na listi koja se nalazi na
oglasnoj ploči u crkvi ili
elektronskom poštom:
zupljani_pisu@yahoo.com.

13.-14. 4. – Pjevački zbor iz
Pinkafelda održat će
cjelovečernji koncert u
19:30h. S njima će
nastupiti i zbor
Desiderium. Gostujući zbor
će u nedjelju 14. 4.
predvoditi misno pjevanje
na župnoj misi u 11h.

16. 4. – U crkvi će s
početkom u 19 h biti
održana kateheza za
odrasle. Tema će biti "Uzori
vjere" i na njoj će biti
predstavljeni neki od
najvećih svetačkih uzora i
svjedoka vjere.

21. 4. – Četvrta vazmena
nedjelja, zvana "Nedjelja
dobrog pastira" slavi se
kao Dan svećeničkih i
redovničkih zvanja. Istog
dana održat će se
hodočašće mladih u
zagrebačku katedralu.

26. - 28. 4. – Župno
hodočašće u
Međugorje.

20. 4. – U našu župu doći
će ministranti iz Župe
Presvetoga Trojstva –
Prečko i imati zajednički
susret i druženje s našim
ministrantima. To će biti
već treći međusobni
susret u dvije godine.

31. 4. – Obnova župnih orgulja privodi se kraju. Pozivamo
župljane da se uključe u obnovu svojim darom. Dar od 20 kuna
po obitelji dovoljan je za kompletne troškove obnove.

Najavljujemo također:
 PRVA SVETA PRIČEST - 05. svibnja 2013. - 09.30h
 SVETA POTVRDA - 19. svibnja 2013. – 11h - djelitelj svete potvrde je mons.
Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački
 SUSRET ZBOROVA KUSTOŠIJSKOG DEKANATA - 18. svibnja 2013.
 MINISTRANTSKI SUSRET KUSTOŠIJSKOG DEKANATA U GODINI VJERE - 25.
svibnja 2013.

ŽUPNE INFORMACIJE
Radno vrijeme župnog ureda: od utorka do petka: 9-11h; 17-19h

Svete mise: nedjeljom u 7.30, 9.30, 11, 12.30 i 18.30h
radnim danom u 7.30 i 18.30h (ponedjeljkom nema mise u 7.30h)
Klanjanje: svakog četvrtka nakon večernje svete mise
Večernja molitva časoslova: za vrijeme večernje svete mise utorkom i
petkom
Sakrament ispovijedi: svake nedjelje za vrijeme svetih misa
Rasporedi kateheza i drugih skupina te ostale informacije potražite na
župnoj internet stranici: gospastenjevecka.hr
Jedan njemački svećenik govori kako je za Uskrs krenuo
kod svog duhovnika na ispovijed. Kada ga je duhovnik,
stari kapucinski pater, vidio kako dolazi utučen i zamišljen,
glasno je uzviknuo: "Čemu utučenost? Uskrs je! Nego, za
pokoru ćeš izmoliti stotinu aleluja! Ništa drugo, samo
aleluja. Stotinu puta – aleluja!"

Listić izdaje: Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije – Stenjevec
Stenjevec 9, 10090 Zagreb - Susedgrad
Tel. i faks.: (01) 3732 - 729
E-mail: gospastenjevecka@inet.hr
Web: www.gospastenjevecka.hr
Župnik: vlč. Vjekoslav Meštrić
Listić uređuju: Anđelko Katanec, Petra Bičanić, Petra Veršec, Neven Škrlec, Marin
Filipović, Ivan Fedor. Lektor: Jelena Ucović

