
 

 

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 

 

• 17. ožujka 
• 5. svibnja 

Priprema roditelja za krštenje djece 
• petak,   6. svibnja u  19:00 
• petak,   17. lipnja   u  19:00 

 

• 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 
 

 

Dan obitelji 
•Srijedom 

Sv. misa i molitva u  18:30 

U našoj župi 

nas obeshrabriti, već biti temelj prokušanosti 
naše vjere, jer uskrsnućem smo ponovno roñe-
ni za "baštinu neraspadljivu". 
Učenicima, okupljenim na molitvu (u nedjelju 
navečer, jer rimske i židovske vlasti nisu dopu-
štale okupljanja tijekom dana) ukazuje se Us-
krsli i kaže im:"Mir vama!" Ivan taj pozdrav ne-
koliko puta ponavlja, jer želi naglasiti prvi neiz-
recivi dar prvoj Crkvi. Krist nije priviñenje, ut-
vara, već je doista živ i pokazuje rane na ruka-
ma i boku. Daje učenicima ovlast otpuštanja i 
zadržavanja grijeha, što je konačna pobjeda 
nad zlom. "Nevjera" Tome, koji nije bio prisu-
tan kod prvog Isusovog dolaska, pitanje je 
stvarnosti otkupljenja. Ako Uskrsli nije isti onaj 
koji je umro na križu, onda nema otkupljenja 
ni spasenja. Isus tako, u svom drugom ukaza-
nju, izaziva najuzvišeniju ispovijed vjere u cije-
lom evanñelju, jer je Tomin usklik izraz da smo 
doista spašeni i otkupljeni: Gospodin moj i Bog 
moj! 
Mi ne možemo staviti prst u Isusove rane, ali 
uskrsli Gospodin dostupan je u svakom napuš-
tenom, bolesnom, neopravdano osuñenom, 
nepotrebno proganjanom. Pomažući njima, su-
osjećajući s njima dodirujemo Krista.  

TB 

• Sv. potvrda 
Subota, 14. svibnja  

u 17 sati 

• Prva pričest 
Nedjelja, 15. svibnja  

u 11 sati 

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 

Tjedni kalendar 

Uskrsnuće je lansiranje smrtnosti u besmrtnost.  

Dj 2,42-47;  
Ps 118,2-4. 13-15. 22-24;  
1 Pt 1,3-9;  
Iv 20,19-31 

Br 210. 1. 5. 2011. 

2. uskrsna nedjelja  

Zajednica kršćana, u našem slučaju katolička zajednica-
Crkva, mora biti znak uskrsnih promjena. U vazmenom vre-
menu praktično je  to posebno naglasiti. Kod mnogih je vjer-
skih zajednica, a i kod nas, "vjera" tek navika, tradicija, obre-
di su dosadna formalnost, a zajedništva nema. Uskrsno vrije-
me poseban je poticaj da to promijenimo, a liturgija nam po-
maže opisujući kršćansku zajednicu kakva bi ona trebala biti. 
Djela apostolska opisuju prvu kršćansku zajednicu. Temelji se 
na četiri osnovne odrednice: nauk apostolski - nema kršćan-
ske zajednice bez spoznaje i naviještanja Krista; zajedništvo - 
u zajedništvu dolazi do izražaja kršćanska ljubav i pomoć bliž-
njemu; lomljenje kruha - znak je euharistijskog slavlja, pri-
česti i našeg nedjeljnog okupljanja na Svetoj misi i molitva -
kršćani se redovito okupljaju u hramu-crkvi na zajedničku 
molitvu. Radost vjere oznaka je prve zajednice, a nama prim-
jer kako se ponašati i živjeti u našoj zajednici. Prigoda je nag-
lasiti, možda mnogima nepoznate ili zaboravljene, Pet crkve-
nih zapovijedi: 1. Svetkuj zapovjedane blagdane i slušaj po-
božno Sv. misu u nedjelju i zapovjedane blagdane; 2. Posti 
zapovjedane postove i u odreñene dane ne mrsi; 3. Svake se 
godine najmanje jednom ispovijedi i o Uskrsu pričesti; 4. Drži 
se ženidbenih zakona svete Crkve; 5. Doprinosi za crkvene 
potrebe. 
Gospodinova pohvala odjekuje u glasu Petra potresena vje-
rom prvih vjernika:"Njega, iako ga ne vidjeste , ljubite, u Nje-
ga, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti ne-
izmjerne i proslavljene." To je blaženstvo vjere utemeljeno na 
uskrsnuću. Problemi i poteškoće, životna iskušenja ne smiju 

Blaženi 
koji ne 
vidješe, 

a  
vjeruju!  

Nedjeljna misao 


