
 

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 

• 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 

• 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 

"tri dana", kada prema židovskom mišljenju 
smrt konačno pobjeñuje i tijelo je prepušte-
no raspadanju. Put u Emaus simbol je hoda 
prema punini vjere-na početku puta dva su 
zdvojna i preplašena čovjeka raspravljaju o 
nedavnim dogañajima. Iako se priča da je 
grob prazan, ne vjeruju i  bit će ukoreni: "O 
bezumni i srca spora vjerovati što su proroci 
navijestili". Treba im  pomoć, koja dolazi u 
liku "stranca", suputnika, koji tumači Pisma i 
otkriva njihov istinski smisao. Konačno sve 
postaje jasno u lomljenju kruha, jer stranac 
postaje "vidljiv" po sakramentalnim znakovi-
ma. Ispunjeni radošću, vraćaju se u Jeruza-
lem i objavljuju Isusovo uskrsnuće. 
Pisma koja govore što se dogodilo su dostu-
pna, nama čak i dostupnija zbog svih tehno-
loških pomagala novog doba. Ali, čini se, da 
sve modernija i savršenija pomagala smetaju 
na našem putu u Emaus, sve manje vidimo 
ljude oko sebe, ne prihvaćamo našeg nevid-
ljivog suputnika, a tako ćemo sve teže pratiti 
i slijediti Njegove zemljopisne karte i smjero-
kaze.  

TB 

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

 

Tjedni kalendar 

Neki su kršćani već toliko usitnili svoju vjeru, da to više nije sitnica.  

Dj 2,14. 22-33;  
Ps 16,1-2a.5. 7-8. 9-10. 11;  
1 Pt 1,17-21;  
Lk 24,13-35 

Br 211. 8. 5. 2011. 

Nedjeljna misao 

3. uskrsna nedjelja  

Put u Emaus dvojice učenika, put je koji prolazimo i 
svi mi. To je put sumnje, razočaranja, kriza. Put tra-
ženja izlaza ili mirenja sa postojećim. Pomiriti se s po-
stojećim znači prestati putovati, stati. Onima koji nas-
tavljaju dobro bi došao suputnik, koji zna kamo ide-
mo. Ako takvog nema, treba nam dobra zemljopisna 
karta i precizno postavljeni smjerokazi. Možda suput-
nika ne nañemo, ali možemo čitati Bibliju, možemo 
pozorno slušati nedjeljnu propovijed, možemo si dati 
truda i razumjeti Božju poruku i po njoj živjeti, a to su 
nam vrlo precizne auto karte i smjerokazi. 
"Ti nećeš dopustiti da tvoj svetac istrune." Petar na-
vodi psalme koji navještaju Kristovo uskrsnuće i usto-
ličenje. Zajedništvo vjernika s Bogom ne prekida smrt, 
nego se ono nastavlja u vječnosti, jer Kristovo uskrs-
nuće temelj je naše nade i smisao našeg vjerovanja. 
Drugo čitanje, potiče nas živjeti dostojanstvo poziva, 
da ono što smo krštenjem postali-djeca Božja-to i ži-
votom potvrñujemo. Kršćani imaju svoju "pashu". Mo-
raju je blagovati opasanim "bokovima duha", "budni", 
svjesni da nisu "otkupljeni nečim raspadljivim, sreb-
rom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, nevi-
noga i neokaljanog Jaganjca". To bogatstvo pisane i 
vrlo lako dostupne objave ne bi trebalo neodgovorno i 
bahato zanemariti, nego što bolje iskoristiti. 
Dvojica učenika napuštaju Jeruzalem zabrinuti i obes-
hrabreni. Vjerovali su da je Isus bio prorok i nadali se 
da je Onaj koji ima "otkupiti Izraela". Ali već su prošla 

OSTANI S 
NAMA, JER 

ZAMALO ĆE 
VEČER  

I  DAN JE NA 
IZMAKU!  


