„TKO JE KAO BOG“
_________________________________________________________
GLASNIK ŽUPE SV. MIHOVILA ARKANĐELA-JELENJE; GODINA 10, BROJ 21, Uskrs 2010.

Sve se više približava vrijeme kada se Crkva spominje muke Gospodina našega
Isusa Krista, kada u liturgiji tako potresno proživljava
pojedine trenutke te božanske drame. Riječ evanđelja:
«Došao je čas kada će se proslaviti Sin čovječji....
Zaista, zaista, kažem vam, ako pšenično zrno ne padne
u zemlju i ne umre, ostaje samo. Ako li i umre, rodi
veliki rod.», naviješta nam te događaje. Nama je
neshvatljivo i nerazumljivo zašto Božanski Spasitelj i
sam želi prihvatiti životnu Golgotu. Zašto veli da je upravo zato došao na svijet
da žrtvuje svoj život? Zar nije bilo drugog načina otkupljenja, davanja
zadovoljštine za grijehe svijeta, izmirenja između Boga i ljudi? Ne možemo na
to dati iscrpnog odgovora, jer se tu radi o tajni, misteriju, o tajni Otkupljenja.
Kao što je tajna pad u prvi grijeh, tajna je i Utjelovljenje i Otkupljenje. Mi na
sve to možemo gledati samo iz kuta naše vjere i naslućivati što nam je htio
Mesija pružiti svojim primjerom, svojim životom. Jedno je sigurno. Kao što je
Veliki petak dan u kome zasljepljenost, nasilje, zloća i mržnja doživljavaju
svoju kulminaciju tako je dan uskrsnuća demanti svega toga. S uskrsnućem
Kristovim uskrisuje pravda i vjera u pobjedu dobra, u pobjedu ljubavi. To je
pobjeda koja preporađa čovjeka, mijenja mu mentalitet, tako da carinik i
progonitelj (Levi, Saul) postaje apostol, bludnica (Magdalena) svetica, bogataš i
siledžija (Karlo Boromejski, sveti Franjo Saleški) blagi dušobrižnici.
Ta moć Uskrsa spremna je i nas promijeniti ako joj dopustimo.

VELIKI TJEDAN
Tjedan koji je pred nama zovemo Velikim tjednom jer se u njemu događaju najveće istine
naše svete vjere. Središte tih istina je: Isus je trpio i umro za nas na križu, da nas spasi
od grijeha i smrti. Tako je Isus izvršio Očev plan, u kojem je i nagrada za djelo
otkupljenja - uskrsnuće. Vjerujemo da je Isus po svojoj muci i smrti ušao u svoju slavu.
CVJETNICA Isus je na svijet došao noću, nečujno, javivši se samo pastirima. Danas
ulazi u Jeruzalem, ne kao slavodobitni kralj na pomamnom
vrancu uz naoružanu vojsku, nego na magaretu, uskim
ulicama gdje su ga prvo otkrila djeca. Ona su trgala
maslinove grančice i bacala pred Isusa kličući: «Hosana
Sinu Davidovu!» Pridružili su se kasnije i drugi pozdravljaju
ga kao kralja jer su od njega očekivali da će ih osloboditi od
Rimljana. No, prevarili su se. Isus u Jeruzalemu podnosi
sramotnu muku na križu, podvrgava se volji svoga Oca. Isus će svojom smrti otkupiti
svijet od grijeha, a svojim uskrsnućem i nama omogućiti vječni život. Divimo se Isusovom
načinu na koji to čini: ponizno, spremno, s ljubavlju...
SVETO TRODNEVLJE je vrijeme koje obuhvaća Veliki četvrtak, Veliki petak i Veliku
subotu. To su spomendani koji govore o muci, smrti i uskrsnuću Gospodina našega
Isusa Krista. To su dani u kojima je naš Spasitelj otkupio svijet. Sveto trodnevlje počinje
misom Večere Gospodnje, nastavlja se liturgijom ili obredima Velikog petka, uskrsnog
bdijenja, dnevnom misom na Uskrs, te službeno završava večernjom Uskrsnog dana.
Uskrs ili Vazam je najstarija i najveća svetkovina kršćanske zajednice.
VELIKI ČETVRTAK Na posljednjoj je večeri Isus ustanovio Euharistiju, gdje
sažimlje cijeli smisao svoga života, smrti i uskrsnuća u
žrtvenu gozbu pod prilikama kruha i vina. Isus nam daje svoje
tijelo za jelo, da ojačani njime postanemo kruh za druge. Daje
nam svoju krv za piće, da poput dobrog vina druge krijepimo i
donosimo im radost. Isus se, da bi nam pokazao primjer,
sagnuo da svakome od apostola opere noge. To treba biti
učinak svake pričesti: da se, jedni pred drugima, jedni za
druge saginjemo, da se međusobno pomažemo. Kao što smo zajedno u blagovanju
Isusova tijela i krvi, tako moramo biti zajedno u svim područjima života.
VELIKI PETAK Danas slavimo smrt Kristovu. Isus se kao vazmeni jaganjac žrtvuje,
kao Sluga Patnik preuzima na sebe odgovornost za grijehe naroda, da u svojoj smrti
pobijedi smrt. Isus je pravi i jedini Veliki svećenik koji povezuje čovječanstvo s Bogom. U
Isusu se sažela sva ljudska povijest, on je preuzeo na sebe zlo cijeloga svijeta. Zlo umire
u njegovoj smrt, ostaje samo ljubav Majke koju nama ostavlja da nas tješi i krijepi kad i
mi budemo morali trpjeti i umirati.

VELIKA SUBOTA Mrtav je, sasvim bespomoćan, pokopan... Sišao
je najdublje dokle se čovjek može spustiti: u smrt kao u ništavilo. Sve je
založio, sve izgubio, a još se uvijek ništa ne događa, pobjeda se još ne
vidi. Da li se isplatilo umirati? Ove noći se znakovito gase svijetla,
ostavljaju se suhe škropionice i krstionice. S Isusom smo u mraku, u
grobu, u pustinji. Palimo novi oganj, novu svijeću, blagoslivljamo novu
vodu i time navješćujemo Isusov novi život. Novi krštenici dobivaju u ruke
svijeću, da bi umrli grijehu, a živjeli novim uskrslim životom. Jesmo li spremni pogasiti
sva svjetla svojih lažnih radosti, lažnih uspjeha, odreći se grijeha, ostati sami i odbačeni
kao u grobu? Jesmo li spremni ne vraćati se natrag u život kakav je do sada bio, nego
kroz poniženje i uništenje započeti novi život s Kristom? U našim crkvenim zajednicama
odzvanja poklik radosti: ALELUJA! Radujmo se. Isus je živ. Za svagda je pobijedio smrt i
svaku zloću. Naši su grijesi prikovani s njim na križ i pokopani u grob. Slava Isusova
uskrsnuća obasjava naše dane i daje nam nadu vječnog života s njime u svjetlosti.
Radost, slava i vječni život već sada su prisutni u ovom životu, unatoč nevoljama,
mržnjama i ratovima što bjesne oko nas. Naša srca su uzdignuta Bogu. Živimo s Isusom.
Ne sumnjajmo kao Toma već ljubimo kao Petar, kao Ivan. Neka svi ljudi upoznaju Boga
gledajući nas, doživljavajući našu istinsku brigu i djelotvornu ljubav.
USKRSNE ISPOVIJEDI:
• DJECA I MLADI
4. razred

petak, 26. ožujka - 12,30 sati

5. i 6. razred

subota, 27. ožujka - 12 sati

7. razred

subota, 27. ožujka - 13 sati

8. razred

petak, 26. ožujka - 16,30 sati

1. srednje i
krizmanici

srijeda, 31. ožujka - 19 sati

srednjoškolci i
srijeda, 31. ožujka - 20 sati
studenti

• STARIJI I BOLESNI
UTORAK,
SRIJEDA,
ČETVRTAK,
PETAK,
PONEDJELJAK,
UTORAK,

23.
24.
25.
26.
29.
30.

OŽUJKA
OŽUJKA
OŽUJKA
OŽUJKA
OŽUJKA
OŽUJKA

Kukuljani, Zoretići, Trnovica
Milaši, Brnelići, Lubarska, Lopača
M. Selo, Ratulje, Lukeži i Jelenje
Podkilavac, Novo naselje
Dražice
Podhum

Ispovijed započinje u 9 sati dok ne završimo sve predviđeno

RASPORED BOGOSLUŽJA KROZ VAZMENE DANE
• 8,30 sati - MISA U PODHUMU
CVJETNICA

• 10 sati - okupljanje u Jelenju na ravni

NEDJELJA
MUKE
GOSPODNJE

-

• 10,30 sati - MISA U ŽUPNOJ CRKVI

28. ožujka 2010.

• 16 sati - ispovijed u Podhumu i župnoj crkvi

blagoslov maslina i procesija

• 17,15 sati - križni put u župnoj crkvi

VELIKI
ČETVRTAK

• 18 sati - VEČERNJA MISA
• 18,00 sati - MISA VEČERE GOSPODNJE
• 23,00 sata - «GETSEMANSKA URA»

1. travnja 2010.

(zajedničko klanjanje u župnoj crkvi)
VELIKI PETAK • 18,00 sati - BOGOSLUŽJE V. PETKA
2. travnja 2010.
VELIKA
SUBOTA

- procesija s križem do kalvarije
• 22,00 sata - USKRSNO BDIJENJE

3. travnja 2010.
USKRS - VAZAM • u Jelenju - Mise u 8 i 10,30 sati
4. travnja 2010.
USKRSNI
PONEDJELJAK

• u Podhumu - Misa u 9 sati

5. travnja 2010.

• u Podhumu - Misa u 9 sati

• u Jelenju - Mise u 8 i 18 sati

Izdaje župni ured Sv. Mihovila Arkanđela, Jelenje 25, 51218 Dražice.
Tel.(051) 230-034, fax. 506-718, mail zupni.ured.sv.mihovila@ri.t-com.hr.
Matični broj: 814555, Žiro račun 2390001-1100204925
Uredovno vrijeme župnog ureda: utorkom i četvrtkom od 9 – 10 i poslije svake večernje mise

