
2. USKRSNA; NEDJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA  8.4.2018. 
 

DOKAZ USKRSNUĆA 
 
Evanđelje nam govori o Isusu Kristu koji se prvi put nakon svog uskrsnuća pojavljuje među 

svojim učenicima: Pozdravlja ih riječima: „Mir vama!“, a oni gotovo ne vjeruju svojim očima i ušima. 
Gospodin im pokazuje znakove od čavala na rukama i nogama, i s njima razgovara. Zajedno s njima 
sjeda za stol. I tako njegova prisutnost malo pomalo razbija tamu koja se spustila na njihove duše i 
unosi novo svjetlo uskrsnuća u njihova klonula srca. Toma nije bio s apostolima kad im se Isus 
ukazao. Oni mu pripovijedaju o svome iskustvu da su vidjeli Isusa. No, Toma postavlja uvjete svog 
prihvaćanja te novosti Kristova uskrsnuća. On to mora sam provjeriti. On vjeruje samo svojim očima, 
samo onomu što sam ispita i iskusi. Toma se ne oslanja na tuđe svjedočanstvo, on želi da se sada i 
ovdje uvjeri u istinu, provjeri činjenicu pa će onda vjerovati. Zbog toga je Toma prozvan sumnjivim i 
nevjernim. I drugi su apostoli dugo ustrajali u svojim sumnjama, nisu vjerovali Magdaleni, nisu 
ozbiljno shvaćali žene kada su im one svjedočile novost uskrsnuća. No, oni se ne nazivaju nevjernima 
kao Toma. Nije to prvenstveno zato što je on sumnjao u Kristovo uskrsnuće, nego zato što nije 
vjerovao svojim prijateljima apostolima, toj crkvenoj zajednici. Bolno je kada među prijateljima nema 
više povjerenja, kada se ne vjeruje uzajamnom svjedočanstvu. Svi su apostoli ponajprije pogriješili ne 
vjerujući i ne uzimajući ozbiljno sve Isusove riječi, ne imajući potpuno povjerenje u svoga Učitelja i 
Prijatelja. Osam dana kasnije i sam nevjerni Toma doživljava radost uskrsnuća. Istina, Isus ga zbog 
nevjere kori. „Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe a ipak vjeruju.“ Kristove 
riječi: blago onima koji ne vidješe a vjeruju, ne odnose se na učenike, jer su oni bili svjedoci koji su 
vidjeli Isusa, nego na nas. Od nas nitko nije Isusa vidio, nikome se od nas nije ukazao. Isus ostaje u 
svojoj skrovitosti, iz koje će izaći tek kad se bude pojavio na koncu ljudske povijesti. Naša se vjera 
temelji isključivo na svjedočanstvu apostola i učenika, koji svjedoče da im se Učitelj ukazivao i koji 
su za svoje svjedočenje položili živote. Nije dosta samo vjerovati u Isusovo uskrsnuće. To treba 
životom, riječju i djelom svjedočiti. Apostoli su to najbolje shvatili, zatim sveci i mučenici i mnogi 
dobri vjernici. Mnogi su od njih poput apostola svoju vjeru u Krista posvjedočili svojom vlastitom 
mučeničkom krvlju, i time su pokazali svoju neizmjernu ljubav prema svome božanskom Učitelju. 

Ukazanje uskrsnoga Gospodina uklonilo je svaki strah, očaj i nesigurnost. Apostoli postadoše 
drugi ljudi: mudri u božanskim istinama, čvrsti i neustrašivi, te postojani u svim progonima. Isusovim 
uskrsnućem njihova je vjera dobila svoje najveće opravdanje i neoboriv temelj. Kod svetog se Tome 
najbolje vidi kako je vjera u Krista uskrsnuloga rasla od nevjere do vrhunca vjerovanja. 

Apostoli nisu postali svjedoci uskrsnuća samo zato jer su vidjeli uskrsnulog Isusa, već i zato jer 
su vjerovali. Vidjeli su znakove i vjerovali u onoga, koga su ti znakovi predočavali. Tko ozbiljno 
vjeruje da je Isus uskrsnuo, taj mora na sebi i u svome životu nešto nositi od tog svjetla što izbija iz 
Isusova otvorena groba. Nismo, istina, ni mi pošteđeni od životnih udaraca, boli i trpljenja. Krist poput 
sjene prati nas gotovo u stopu kroz cijeli naš život. No mi kao kršćani dobro znamo da nakon Velikog 
petka dolazi uskrsno jutro. U nama živi nada da se onima koji Boga ljube sve okreće na dobro. Oni 
koji s Kristom znaju trpjeti, s Kristom će biti i dionici njegove slave. Poput Tome stavljamo u Kristov 
bok ne samo svoje prste, nego i cijelo svoje biće. Sa svim njegovim sumnjama i nemirom, svom 
nesigurnošću i strahom. To je otvoreno srce kroz sva protekla vremena bilo najsigurnije utočište svim 
dušama. Ono je i danas najveća utjeha svakome, koji mu se približi i otvori. 

Upisani smo u Božje Srce. Sam Svemogući ravna i vodi sve naše životne putove i staze. Istina, 
mi vrlo često ne možemo shvatiti Božje nakane i misli, Božji plan s nama, Božja teška iskušenja, ali 
vjerujemo u jednu Ljubav koja bdije nad nama iako nismo rukama opipali to Srce koje nas ljubi. Ta 
živa vjera ispunjava nas mirom i sigurnošću; drži nas uspravnima i onda dok sve glavinja i pada. 

Svijet dakle u kojemu živimo, otkako je Krist uskrsnuo, nije sličan lađi koja tone sa svim svojim 
putnicima, nego naprotiv lađi, koja unatoč svim burama i olujama, snažno siječe nemirne valove, 
odolijeva silovitom vjetru i buri, te pod sigurnom rukom Kormilara-Pobjednika  Krista  plovi  prema  
vodama vječnosti. 

         fra Marko Vrdoljak 
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2. USKRSNA; NEDJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA  
 
 
1. ČITANJE: Dj 4, 32-35 
 
Jedno srce i jedna duša. 
 

U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije 
svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko. Apostoli pak velikom 
silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost. 
Doista, nitko među njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, 
prodavali bi ih i utržak donosili i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko 
je trebao. 
 
 
PRIPJEVNI PSALAM (Ps 118) 
 
Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, 
 jer je vječna ljubav njegova! 
 ***** 
Neka rekne dom Izraelov: 
 „Vječna je ljubav njegova!“ 
Neka rekne dom Aronov: 
 „Vječna je ljubav njegova!“ 
Svi koji se Gospodina boje neka reknu: 
 „Vječna je ljubav njegova!“ 
 ***** 
Gospodnja se uzdignu desnica, 
 Gospodnja se proslavi desnica! 
Ne, umrijeti neću, nego živjeti, 
 i kazivati djela Gospodnja. 
Kaznom teškom kaznio me Gospodin, 
 ali me smrti ne preda. 
 ***** 
Kamen što ga odbaciše graditelji 
 postade kamen zaglavni. 
Gospodnje je to djelo: 
 kakvo čudo u očima našim! 
Ovo je dan što ga učini Gospodin: 
 kličimo i radujmo se njemu! 
 
 
2. ČITANJE: 1 Iv 5, 1-6 
 
Što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet. 
 
Ljubljeni: 

Tko god vjeruje: „Isus je Krist“, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i 
rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove 
vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. 
Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. 
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Tȁ tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? On, Isus Krist, 
dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego - u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je 
istina. 
 
 
EVANĐELJE: Iv 20, 19-31 
 
Nakon osam dana dođe Isus. 
 

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.“ 

Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. 
Govorili su mu dakle drugi učenici: „Vidjeli smo Gospodina!“ On im odvrati: „Ako ne vidim 
na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju 
ruku u njegov bok, neću vjerovati.“ 

I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu 
zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: „Mir vama!“ Zatim će Tomi: „Prinesi prst svoj 
ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran.“ 
Odgovori mu Toma: „Gospodin moj i Bog moj!“ Reče mu Isus: „Budući da si me vidio, 
povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!“ 

Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj 
knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u 
imenu njegovu. 
 
 
MOLITVA VJERNIKA 
 
Braćo i sestre, na ovom svetom susretu s uskrslim Gospodinom zamolimo njegova i našega 
nebeskog Oca za milost žive vjere. Molimo ga govoreći: 
 
Prosvijetli nas, Gospodine, Kristovim svjetlom! 
 
1. Za tvoju svetu Crkvu: da ju ujediniš u nauku apostolskom, lomljenju kruha i zajedničkoj 

molitvi, molimo te. 
 
2. Za pastire Crkve: da ostanu vjerni poslanju tvoga Sina te uvijek govore razumljivim i 

privlačnim jezikom evanđelja, molimo te. 
 
3. Za sve kršćane: da se u vjernosti krsnom pozivu na svetost svakodnevno suobličuju slici 

uskrsloga Krista Gospodina, molimo te. 
 
4. Za sve koji sumnjaju u tebe i tvoju dobrotu: da im iskažeš milosrđe i zagrliš ih svojom 

svemoćnom ljubavlju, molimo te. 
 
5. Za nas ovdje okupljene: da nam po sudjelovanju u Kristovu vazmenom otajstvu obnoviš 

vjeru, učvrstiš nadu i usavršiš ljubav, molimo te. 
 

6. Za našu pokojnu braću i sestre: da ih oslobodiš svake krivnje te ih po svojoj dobroti 
pridružiš svetima, molimo te. 
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Svemogući, vječni Bože, ti si nam po svome Jedincu darovao spasenje i posinjenje. Molimo 
te, pogledaj milostivo na svoje sinove i kćeri i udijeli im snagu vjere da svakodnevno žive 
novi život koji si nam pripravio uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji s 
tobom i Duhom Svetim živi i vlada u sve vijeke vjekova. 
 
=================================================================== 
Svete mise kroz tjedan služit ćemo po sljedećim nakanama: 
 
Ponedjeljak: 7.00: + Dario Kresl 
(9.4.18.) 19.00: + Kristina i Nikola Martić 
 
Utorak: 7.00: + Marija Stojanović 
(10.4.18.) 19.00: Za štovatelje sv. Antuna 
  Molitvene nakane u čast sv. Antuna 
 
Srijeda: 7.00: + Lazo Olujić i Margareta Horvat 
(11.4.18.) 19.00: + Iz obitelji Gluhak i + Ljiljana Zadravec 
 
Četvrtak: 7.00: + Andrija i Josipa Blagus 
(12.4.18.) 19.00: + Mirjana Glavnik i Katarina Postružin 
 
Petak:  7.00: + Ivan Betlehem 
(13.4.18.) 19.00: Kumulativne 
 
Subota:  7.00: + Željko Posarić 
(14.4.18.) 19.00: Po nakani darovatelja 
 
Nedjelja:  7.30: + Ivan, Katarina i Josip Baršun 
(15.4.18.) 9.00: + Iz obitelji Knezović i Hladika 
 10.30: Za župu i župljane 
 12.00: + Josip, Nedo (m) i Vinko Krolo i ostali iz obitelji 
 19.00: + Terezija i Branimir Soldin 
 

 
Obavijesti: 

Blagovijest 
U ponedjeljak se liturgijski slavi blagdan Navještenja Gospodinova ili Blagovijest. 

Svete mise su kao i radnim danom u 7.00 i 19.00 sati. 
 

Redovite aktivnosti u župi 
Od utorka se vraćamo redovitim aktivnostima u župi. Kateheza za vjeroučenike je 

prema utvrđenom rasporedu. 
 

Sv. Antune, moli za nas 
Sljedeći utorak je četvrti u nizu od „13 utoraka“ pred blagdan sv. Antuna 

Padovanskog. Pobožnost započinje u 18.00 sati izlaganjem relikvija i molitvom svete krunice, 
a nakon toga slijedi pjevana večernja u čast sv. Antuna. Svečanu svetu misu u 19.00 sati 
predslavit će mons. Tomislav Rogić, biskup šibenski. Pozivamo sve štovatelje sv. Antuna na 
sudjelovanje u ovoj pobožnosti. 
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Euharistijsko klanjanje 
Srijedom od 8.00 pa do 18.00 sati održava se euharistijsko klanjanje pred Presvetim 

Oltarskim Sakramentom u kapelici Svetoga Križa. 
 

Franjevačka mladež 
U srijedu u 20.15 sati je susret Franjevačke mladeži. 
 

Roditeljski sastanak s roditeljima krizmanika 
 U četvrtak u 19.45 sati održat će se sastanak s roditeljima krizmanika. Sastanak je 
obvezatan za bar jednog roditelja ili staratelja, a održat će se u župnoj crkvi. 

 
Susret studenata 

U petak u 20.15 sati održat će se susret studenata i mladih. 
 

Vojska Bezgrešne 
U subotu u 9.00 sati u župnoj crkvi sv. Antuna održat će se redoviti mjesečni susret 

Vojske Bezgrešne. 
 

Molitva Večernje 
 Svake nedjelje prije večernje svete mise u 18.30 imamo zajedničku molitvu Večernje. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Župni zborovi 
 Proba župnoga dječjega zbora (osnovnoškolci i srednjoškolci) održava se nedjeljom 

poslije mise u 9.00 sati.  
 Proba župnoga pjevačkog zbora „Tomislav Talan“ (od 25 godina nadalje) održava se 

utorkom i petkom u 20.00 sati. 
 Proba župnog zbora mladih „Sveti Duh“ (od 15 godina nadalje) održava se srijedom u 

20.15 i nedjeljom u 18.00 sati. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AKCIJA ZA PRVOPRIČESNIČKE HALJINICE 
 
Prošle godine nabavili smo nove prvopričesničke haljine kako bi naša djeca lijepo izgledala 
kod primanja sakramenta. Ove godine, hvala Bogu, povećao se broj prvopričesnika (za čak 
30) jer su nam se pridružila djeca s Bijenika. Ali nam nedostaje haljina kako bi svi jednako 
lijepo izgledali. 
Stoga ćemo u tu svhu sljedeće nedjelje organizirati prodaju kolača koje će prirediti vrijedne 
ruke naših mama. Akcija će se održati u vjeronaučnoj dvorani. A vas dragi vjernici pozivamo 
da svojim prilogom doprinesete radosti i ljepoti slavlja prve pričesti u našoj župi. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nedjelja Božanskog milosrđa u nedjelju po Uskrsu / Bijela nedjelja 
Nedjelja Božanskog milosrđa slavi se u nedjelju nakon Uskrsa. Posvećena je 
Božanskom milosrđu, koje je promicala poljska redovnica, sv. Faustina Kowalska. 
Neslužbeno se slavi 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. 
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Nije slučajno, Ivan Pavao II. je baš i preminuo 2. travnja 2005. godine, u noći koja je 
prethodila blagdanu Božanskog milosrđa. Taj je blagdan  sam Ivan Pavao II. bio 
odredio za prvu nedjelju poslije Uskrsa – prema želji  koju je Gospodin obznanio sv. 
Faustini Kowalskoj (1905. – 1938.), proročici Božanskog milosrđa. Papa Ivan Pavao 
II., još kao nadbiskup u Krakowu 1978. godine – kratko vrijeme prije dolaska na 
Stolicu sv. Petra – dao je i prvo službeno crkveno odobrenje za pobožnost 
Božanskom milosrđu. Naposljetku je on kao Papa proglasio  Faustinu Kowalsku 
 blaženom na osminu Uskrsa 1993.; potom ju je i kanonizirao kao sveticu na osminu 
Uskrsa 2000. godine. U samoj homiliji na misi kanonizacije sv. Faustine ustanovio je i 
Nedjelju Božanskog milosrđa kao blagdan za cijelu Crkvu. 
Tom prigodom je rekao: „Ovo je najsretniji dan u mojem životu.“ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Moja želja za tebe... 
 
Ne želim ti stazu lišenu oblaka, 
Niti život na krevetu od ruža, 
Ni da nikada ne požališ, 
Ni da nikada ne osjetiš bol, 
Ne, to nije moja želja za tebe. 
 
Moja želja za tebe je: 
Da budeš hrabar u vrijeme iskušenja, 
Kada drugi polažu križeve na tvoja leđa, 
Kada se planine moraju osvojiti, 
Ponori moraju prijeći; 
Kada zračak nade jedva da može prodrijeti, 
Da svaki dar koji ti je Bog dao 
Može rasti zajedno s tobom. 
 
I da daruješ dar radosti 
Svima kojima je stalo do tebe. 
Da uvijek imaš prijatelja 
Dostojnog tog imena. 
Kojem možeš vjerovati 
I koji ti pomaže u vrijeme tuge. 
Koji će se boriti protiv oluja 
Svakidašnjeg života na tvojoj strani. 
 
Da u svakom satu radosti i bola 
Možeš osjetiti Boga pored sebe. 
Ovo je moja želja za tebe 
I za sve one kojima je stalo do tebe. 
Ovo je moja nada za tebe, 
Sada i zauvijek. 
 
Stara irska molitva 
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