RASPORED SVETIH MISA
9.4.2018. – 15.4.2018.

ŽUPNI LISTIĆ ŽUPE SV. JURJA
MUČENIKA, PLEŠIVICA
8.4.2018. – 15.4.2018.

PONEDJELJAK, 9.4.2018., BLAGOVIJEST – Navještenje Gospodinovo
7,30 sati
Br. 120 god. X

UTORAK, 10.4.2018., Mihovil, Magdalena, Bonifacije
SRIJEDA, 11.4.2018., Stanislav, Filip, Izak

DRUGA USKRSNA NEDJELJA - BIJELA
8. travnja 2018.

ČETVRTAK, 12.4.2018., Viktor, Damjan, Sofija
19 sati 1)PETAR Sirovica, god. i ob. 2)ANDREJ Braje
PETAK, 13.4.2018., Martin I. papa, Hermenegilda, Ida
SUBOTA, 14.4.2018., Valerijan, Maksim, Lambert
Gornja Reka 19 sati

Golojuh NIKOLA i BARICA, ŽELJKO i MILAN Novosel

NEDJELJA 15.4.2018., TREĆA USKRSNA NEDJELJA
11 sati VLADO Dumić, JOSIP Ivančić i ob.

Prvo čitanje:
Dj 2,42-47
Drugo čitanje:
1 Iv 5,1-6
Evanđelje:
Iv 20,19-31

„“Uvečer onoga istoga dana,
prvog u tjednu… I nakon osam
dana bijahu Isusovi učenici
opet zajedno.“
Okupljaju se u dan koji je
Gospodinov, u dan Uskrsnuća.
To je Dan koji je dao novi ritam
vremenu.
Crkva živi tim novim ritmom,
izručujući se Susretu u kojemu
se kuša radost uskrsnuća.
Vjera u uskrsnuće živi od
euharistijskih susreta s Uskrslim
u zajednici vjerujućih.“

GOSPODIN MOJ I BOG MOJ!

ŠIROM OTVORITE OČI DUŠE I SRCA

Iza nas je proslava najvećih i najsvetijih otajstava naše vjere. Liturgijska čitanja
izvještavala su nas o tim događajima, a vjernička slavlja u nama su probudila i ojačala
vjeru u Uskrsloga. Našim razmišljanjima i shvaćanjima trebamo se osvijestiti da smo
otkupljeni i spašeni Kristovom žrtvom na križu i uskrsnućem od mrtvih. Kao darove
spasenja Krist nam po svojim djelima ljubavi i vjernosti ostavlja sakramente. Posebno je
vrijedno spomenuti krštenje po kojem postajemo sudionici Njegove uskrsne slave, kao i
pomirenje po kojem nam Otac oprašta grijehe, propuste, sumnje. Poslanjem Duha
Svetoga Krist će zaokružiti svoje djelo spasenja jer Duh nas preporađa, hrabri nas i daje
nam snagu živjeti svoju vjeru. U Djelima apostolskim Luka nam svjedoči o gorljivosti
vjere članova prve Crkve. Odlikovali su se jednostavnošću, uzajamnošću i ustrajnošću –
svjedočeći novost Kristova uskrsnuća. Živjeli su jedan za drugoga, jedan s drugim, bili su
nesebični, spremni darivati se za dobro drugoga, a sve to radili su u znaku vječnosti, s
pogledom i raspoloživošću srca prema Stvoritelju i Svedržitelju. Živjeli su objavljenu
blagovijest i životom svjedočili nove odnose medu ljudima u svjetlu Kristovog
uskrsnuća. Evanđelist Ivan, živi svjedok tih događaja onog vremena, opisuje nam prve
susrete s Uskrslim. Svojim blagim pozdravom Isus je apostole hrabrio, donio im je radost
i mir u srcu. Bio je svjestan da su upravo to izgubili u trenucima njegove osude i smrti.
Upravo za tim mirom duše i srca, za unutarnjim ispunjenjem radošću i zadovoljstvom
čovjek je težio od prvog grijeha i odbacivanja Boga. Krist pobjeđuje to zlo i poziva nas
na trajno zajedništvo s Bogom. Da bismo bili dostojni dionici mira i uskrsne radosti Bogu
trebamo pristupiti čistoga srca, s pravom i istinskom vjerom, iskrenim životom u miru i
prijateljstvu s Bogom i bližnjima. Budući smo po naravi skloni odmetnuti se s tog puta
Bog nam u svojem milosrđu po sakramentima daje priliku da svoju dušu očistimo od svih
grijeha i krivnje koji štete našem miru. Isus ustanovljuje sakrament pomirenja i daje vlast
opraštanja grijeha u Očevo ime svojim nasljednicima – apostolima, biskupima,
svećenicima. U apostolu Tomi, kojega obično nazivamo nevjerni Toma, zapravo su
prikriveni svi ljudi koji sumnjaju, koji u svojoj nesigurnosti lutaju tražeći pravi put. Takvi
nisu dovoljno hrabri krenuti u nepoznato, ne žele prihvatiti nešto oku nevidljivo i razumu
neshvatljivo. Gledano još šire u tu skupinu možemo svrstati i ljude koji u svojim
znanstvenim istraživanjima i naučavanjima o čovjeku i svijetu svoje zaključke svode
samo na jednu dimenziju – na opipljivu stvar, na predmete, na materiju. Dajući prednost
materijalnome, opipljivome gubimo čovjeka i iz života izbacujemo Boga. Ne želimo
priznati svoju ograničenost. Toma je prošao put traženja i tek na kraju upoznao
Uskrsloga. Potrebno je prepoznati Božje zahvate, objave u našem životu. Bilo ih je
sigurno, ali ih možda nismo primijetili. Svi imamo priliku dodirnuti samoga Boga, mogli
smo ga osjetiti, mogli smo se na njega osloniti. Isto tako svi smo imali trenutaka kada
nam se činilo da Boga nema, da je daleko od nas, da ne brine o nama. Bitno je shvatiti da
ne možemo razumjeti Isusovo uskrsnuće ako ne prihvatimo činjenicu o svojem
uskrsnuću. Treba prijeći i taj put sazrijevanja u vjeri. Mnogi ljudi su kao i Toma već
izrekli svoje obraćenje, svoje vjerovanje. Takvi postaju svjedoci uskrsnuća. Oni se ne
povlače iz svijeta nego žive i svjedoče uskrslog Krista. Otvaraju nam oči da spoznamo
Božju objavu koja se neprestano događa, samo mi to ne primjećujemo ako Boga
odbacujemo. Svijet oko nas govori o Bogu i pokazuje ga na puno načina. Da bismo ga
uočili potrebno je progledati uskrslim očima i reći – Gospodin moj i Bog moj!
Probudimo u sebi vjernika koji drijema ili možda cak i spava!

Isaac Newton jedan je od najpoznatijih znanstvenika u povijesti. Bio je osoba
koja je sav svoj život ulagala u znanost i ono što je okružuje. Kroz svoj život
doživio je velike počasti i priznanja kao nijedan Englez prije njega. No unatoč
slavi ostao je poprilično skroman, što svjedoče njegove brojne izjave po kojima
se dalo zaključiti kako smatra da su za velik dio njegovih radova zaslužni
znanstvenici koji su bili prije njega.
Jednom je tako rekao: „Ako sam i vidio dalje od drugih, to je zato što sam
stajao na ramenima divova.“
Jednom su ga upitali: „Kako je moguće da tijela mrtvih, odavno raspadnuta,
ponovo postanu tijela svojih duša?“
Newton je uzeo šaku željezne prašine i pomiješao je sa zemljom te upitao svoje
sugovornike: „Tko iz ove prašine može izdvojiti i skupiti ove čestice željeza?“
Nitko od sudionika nije dao odgovor.
Newton je jednostavno uzeo magnet i približio ga mješavini zemlje i željeza.
Nastalo je komešanje čestica. Sitni dijelovi željezne prašine počeli su se hvatati
za magnet i jedni za druge. U prašini nije ostalo ni molekula željeza.
Tada je Newton odgovorio: „Onaj, koji je ovoliku silu dao mrtvom kamenu, zar
On ne može dati takvu moć našim dušama kada bude trebalo da se obuku u
svoja proslavljena tijela?“
Draga braćo i sestre, iza nas je najveći kršćanski blagdan kojim se svake godine
posebno podsjećamo da smo na ovoj zemlji samo u prolazu na svom putu
prema Nebeskom kraljevstvu. U svojoj svakodnevnici često nailazimo na
„nevjerne Tome“, a i sami smo česti isti. No također svakodnevno nailazimo na
brojna čuda kojima nam naš Nebeski Otac pokazuje veličinu svoje ljubavi.
Zato nemojmo biti slijepi i 'nevjerni', nego širom otvorimo oči duše i srca kako
bismo mogli prepoznati našeg Uskrslog Spasitelja.

Župni oglasi:




U ponedjeljak je Blagovijest – Navještenje Gospodinovo. Sveta misa je
u župnoj crkvi u 7,30 sati.
Vjeronauk za krizmanike i prvopričesnike je ovaj tjedan po rasporedu.
Zaručnički tečaj biti će od 9.-13. travnja.

