
 

tatnost, polaganje nade u materijalna dobra, 
a život po Duhu znači otvoriti srce Bogu i uz 
Njegovu pomoć nadvladati smrt. Vječni život 
gradimo već sada, na zemlji, u vjeri i nadi 
da ćemo s Njime sjedinjeni i mi s Njim us-
krsnuti. 
Temeljnu istinu kršćanskog života zorno 
posvjedočuje Lazarovo uskrsnuće. Lazar 
znači koga Bog pomaže. A Lazar je pomogao 
nama da se objavi Isusova vlast nad smrću, 
Njegovu prisutnost u riječima i djelima. Isus 
je "uskrsnuće i život". Otkad je meñu nama 
stvari dobivaju novo, dublje, nadnaravno 
značenje. Ne dokida smrt s njenom mučnom 
patnjom, ni sebi ni nama, ali On je Gospodin 
koji govori i čini, pa se uskrsnuće ostvaruje 
već sada za one koji vjeruju u Njega. 
Na žalost i naš se narod nagledao kosturnica 
i jama punih kostiju i tada vjerojatno mislio 
da nema budućnosti. Nažalost stalno otkri-
vamo nove jame, ali višestoljetna vjera uči 
nas da smrt nema moći nad onima koji žive 

Tjedni kalendar 

„po Duhu koji prebiva u nama“. To je jedini 
način preživjeti i ubuduće.  
TB 

Vjeronauk:   
• Prvopričesnici:  srijeda 15:00 
• Krizmanici:       srijeda, 16:00 
• Župni za djecu: subota, 10:00 

 

Veliki pjevački zbor: 
 srijedom u 19:00 
Dječji pjevački zbor: 
     Liturgijska grupa: 
 petkom u 19:00 

 

 MoViNG 
Mladi o vjeri i nadi govore 
        utorkom u 20:15 sati 

• 24. veljače 
• 10. ožujka 

Biblijsko-molitveni susreti 
četvrtkom u 19 sati 

 

U našoj župi 

• 17. ožujka 
• 5. svibnja 

Korizmena sv. ispovijed 
• Utorak, 12. travnja u 19 sati 
 

• 3. ožujka u 18. sati 
• 24. ožujka u 18. sati 

• 28. travnja u 18. sati 
• 20. svibnja u 18. sati 

Klanjanje - priprema za susret s Papom 
 

 

Križni put 
• petkom u 18 sati. 

Dan obitelji 
•Srijedom 

Sv. misa i molitva u  18:30 

Izdaje župa Uzašašća Gospodnjega Zagreb-Sloboština 
M. S. Bolšića 15, tel: 66 41 606; fax: 66 41 953; 098 412 450; e-mail: zupa-slobostina@xnet.hr 
žiro račun: 2360000-1101578988                                          http://slobostina.wordpress.com 

U Službi riječi ove nedjelje dominira istina 
vjere koju u Vjerovanju ispovijedamo: 
„Uskrsnuće tijela i život vječni“. Biblijska 
korizmena kateheza dosiže danas svoj vrhu-
nac. Isus je Mesija-Krist-1.korezmena nedje-
lja, Slava Očeva-2.k. nedjelja, Živa voda-3.k. 
nedjelja, Svjetlo-4.k. nedjelja i današnja-
Isus je Život. Smrt je gruba stvarnost i du-
boka tajna. Da li je to mirni prijelaz u nešto 
bolje ili je to bespovratni kraj, konačni po-
raz? Smrt ne može spriječiti nitko, ni najno-
vija otkrića tehnike i medicine, ni politička 
moć, ni veliko bogatstvo. Ona sigurno dola-
zi. Današnja čitanja govore nam na koji 
način prevladati tjeskobu koju smrt izaziva u 
čovjeku. 
Prorok Ezekiel gleda u viñenju nepreglednu 
dolinu punu suhih kostiju. Prizor stravičan, 
jeziv. Nema budućnosti za njegov narod. 
Ipak nije sve izgubljeno, neće sve ostati u 
suhim kostima u kojima prorok vidi grešnički 
i odmetnički naraštaj. Ali zahvaljujući Božjoj 
ljubavi i vjernosti doći će do obnove naroda-
"Duh svoj udahnut ću u vas da oživite, do-
vest ću vas u vašu zemlju i znati ćete da ja, 
Gospodin, govorim i činim." 
Apostol Pavao suprotstavlja život po Duhu i 
život po tijelu. Život po tijelu znači samodos-

Neki ljudi ako te ne mogu žaliti, spremni su te prezirati. 

Ez 37,12-14;  
Ps 130,1-2. 3-4. 5-6. 7-8;  
Rim 8,8-11;  
Iv 11,1-45 
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Nedjeljna misao 

5. korizmena nedjelja  

TKO GOD ŽIVI  I  

VJERUJE U 

MENE, NEĆE 

UMRIJETI  

NIKADA. 


