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Prijatelj ljudi
Listić župe Sveti Leopold Mandić Ljubljanica-Voltino, Zagreb

Uskrs 2016. 27. ožujka 2016.

ISUS JE USKRSNUO! ŽIV JE!

On je pobjednik nad smrću i grijehom!

Uskrsnuće je ispunjenje Božjega nauma, 
njegova plana spasenja od početka stvaranja  
o čemu su svjedočili proroci i koji se kroz po-
vijest razvijao posredstvom židovskog naroda.

Isusovim uskrsnućem sve je novo, preobra-
ženo i zato je Uskrs eksplozija radosti, svjetlo-
sti, mira ljubavi i slobode.

Uskrsnućem stari svijet u kojem je vladao 
grijeh, patnja i smrt više ne postoji, jer stvoren 
je novi svijet u kojem je sve preobraženo i ot-
kupljeno te ne može propasti.

U svakom od nas Isusovim uskrsnućem us-
postavljene su nove sile, a to je Bog sam. Isus 
nam šalje svoga Svetoga Duha koji nas mijenja 
da možemo biti mi kao i on, te da možemo či-
niti isto što i On, u vjeri. Starozavjetni svijet je 
dignut na jednu novu razinu u kojem smo mi 

baštinici Isusa Krista.
Najveća baština koju smo primili – osim 

vječnoga života po uskrsnuću – je mogućnost 
opraštanja grijeha. Isus je to ostavio Crkvi i 
svećenicima, ali i mi sami jedni drugima mo-
žemo i trebamo opraštati grijehe.

Prihvatimo danas Isusa uskrslog za našeg 
prijatelja na putu života. Otvorimo mu svoje sr-
ce i tako doživimo Uskrs srca, a to znaci živjeti u 
svjetlu Božjem, ne zadovoljiti se zemaljskim je-
lom i pilom, ne iscrpljivati se brigama za sutra.

Kršćanska dušo, danas na Uskrsni dan, bu-
di čista, vjerna, pravedna, krotka i ponizna. 
Budi oduševljena za svaku kršćansku krepost 
i svoje misli i osjećaje upravi svome Ocu Nebe-
skom. Neka danas Isus uskrsne i u našim srci-
ma kako bismo se sreli s Njime.

SRETAN VAM I BLAGOSLOVLJEN USKRS !

SRETAN VAM I BLAGOSLOVLJEN USKRS!



2

Užima za ljude privlačio sam ih,
konopcima ljubavi;
bijah im ko onaj
koji u čeljustima njihovim
žvale opušta;
nad njega se saginjah
i davah mu jesti.

Hoš 11,4

Ljubav Božja bez granica

Bog je kao krunu stvaranja stvorio čovjeka, 
udahnuo u njega svoj dah (duh) želeći da mu 
čovjek bude partner i prijatelj, kako bi mogao 
s njim razgovarati, otkrivati mu svoje planove, 
da mu čovjek bude suradnik te da među njima 
vlada više od partnerstva, da ih vodi povjere-
nje i ljubav. 

Prvi čovjek, naš praroditelj, odmah na po-
četku je izdao to povjerenje dajući ga Zlome, 
koji je lukavo prevario čovjeka, a vara ga do da-
nas rušeći temelje njegova (našeg) života. Otad  
je čovjek napustio prijateljsko drugovanje sa 
svojim Stvoriteljem, stalno se priklanja stvore-
nju, sam postaje rob, osobito novcu i blagosta-
nju na račun drugih. Taj preljub čovjeka prema 
Bogu je grijeh koji se raspršio u mnogo oblika 
osobnih grijeha, zala koje čovjek nanosi sebi i 
drugima, a osobito okrečući leđa Izvoru svog 
života.

Od tada je zbog grijeha patnja postala stalni 
čovjekov pratilac, no i Bog pati zbog odbjeglog 
svog stvorenja-čovjeka te On stalno traži puto-
ve i načine da čovjeku očituje svoju ljubav, da 
mu pokaže da se ne srdi već da ga čeka otvore-
na srca i bez predbacivanja za zlo koje je uči-
nio u svojem neznanju, sljepoći i tvrdoći srca.

Bog ide tako daleko u svojoj neizmjernoj 
ljubavi za čovjeka da, nakon mnogih proroka 
koje šalje da čovjeku donose Njegove riječi, ša-
lje svog Sina Jedinca da objavi čovjeku Očevu 
milosrdnu ljubav. Bog se ponižava pred čovje-
kom, silazi u njegovu grešnu stvarnost kao čo-

vjek da mu bude toliko blizu da čovjek više 
nema izgovora da mu je Bog daleko i stranac. 
Isus, utjelovljeni Božji Sin, ide u objavi Očeve 
ljubavi za nas toliko daleko da dopušta da ga 
ljudi u svom neznanju i sljepoći ubiju i obje-
se na drvo Križa. Kao da hoće reći svakome 
od nas: razumiješ li koliko te voli tvoj nebeski 
Otac i ja tvoj Spasitelj?

Nad ovom bi istinom i pitanjem trebali za-
stati često, a osobito u ovim danima dok se pri-
sjećamo muke i smrti koju je za nas podnio 
Isus za naš spas, za naš povratak Ocu te dok 
svečano proslavljamo Kristovo uskrsnuće koje 
daruje i nama, otvorivši nam vrata raja (Božjeg 
kraljevstva), ne samo nakon naše smrti nego 
već sada i ovdje!

Otkad je Isus živio na zemlji nema za čo-
vjeka, za nas nerješive situacije. On nam je po-
kazao put i On jest jedini put. Svojom Božjom 
i majčinskom ljubavlju, čija nam utroba daje 
novi život, mi smo u stanju povjerovati Božjoj 
ljubavi i odgovoriti na nju autentičnim obraće-
njem bez odgađanja.

Svima nama ovog Uskrsa želim plodove ta-
kvog obraćenja i povjerenja u Božju milosrdnu 
i iscjeliteljsku ljubav, osobito u ovoj Godini mi-
losrđa. Bog, naš Otac i naš Spasitelj dao nam je 
sve pa i svoj život. No konačni ishod prijatelj-
stva s našim Stvoriteljem i Otkupiteljem ovisi o 
nama, o meni – da li ću prihvatiti Božju ljubav 
ili ne, te da li ću uzvratiti ljubavlju.

Marija M. 
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Događanja

Dragi župljani,

u Jubilarnoj smo godini Milosrđa, kojoj je 
zaštitnik sv. Leopold Mandić. Stoga nam je že-
lja na osobiti način duhovno obilježiti ovu go-
dinu Velikom devetnicom u čast sv. Leopoldu 
Mandiću koja se održava srijedom u našoj žu-
pi. Prigodom zajedničkih molitava izložena je 
i relikvija sv. Leopolda Mandića u našoj crkvi . 
Budući da je relikvijar dar Nacionalnog sveti-
šta Majke Božje Bistričke našoj župi, potrebno 
je urediti i stalno mjesto gdje će trajno biti izlo-
žene moći zaštitnika naše župe. Odluka je pala 
da će to biti sadašnja ispovjedaonica koja će se 
urediti kao kapela kao trajno molitveno mje-
sto na ulazu u našu crkvu. A ispovjedaonica će 
biti uređena na drugoj strani, lijevo od ulaza 
u crkvu. Za ove radove imat ćemo financijske 
izdatke pa vas molim, dragi župljani, da po-
mognete ovaj zahvat. Kad prikupimo dovoljno 
sredstava započet ćemo s uređenjem. Neka to 
bude dostojno mjesto štovanja našeg župnog 
zaštitnika koji je veliki zagovornik na nebu svi-
ma koji su u potrebi. Bilo bi dobro da svaka 

obitelj pomogne prema vlastitim mogućnosti-
ma u ovim radovima. Unaprijed zahvaljujem i 
utječem se Gospodinu u molitvama za sve po-
dupiratelje i donatore.

Vaš župnik 



4

Hodočašće k Svetim vratima

Trešnjevački dekanat organizirao je 20. ve-
ljače ove godine hodočašće vjernika u okviru 
Godine milosrđa u Nacionalno svetište Svetog 
Josipa u Karlovac i u Krašić, rodno mjesto bla-
ženog kardinala Stepinca. 

Povodom Godine milosrđa Sveta vrata 
otvorena su, osim u Zagrebačkoj katedrali i na 
Mariji Bistrici također u Nacionalnom svetištu 
sv. Josipa i u Krašiću. Na hodočašću se oku-
pio lijep broj vjernika, oko osam stotina koji 
su došli sa šesnaest autobusa, od kojih je jedan 
prevozio hodočasnike naše župe. Po dolasku u 
karlovačko svetište, nakon blagoslova, vjernici 
su svečano, kroz Sveta vrata, ušli u crkvu gdje 
se održao molitveni program hodočašća koji je 
sadržavao pokorničko bogoslužje, pojedinač-
nu ispovijed vjernika i svetu misu koju je pred-
vodio dekan, a propovijedao je mons. Antun 
Sente ml., rektor svetišta. 

Nakon slavlja i ručka svi su se hodočasnici 
uputili u Krašić gdje smo sudjelovali na križ-

nom putu. Tekst križnog puta pratio je Isuso-
vu muku i uznički život kardinala Stepinca. 
Nakon križnog puta hodočasnici su razgledali 
župnu crkvu i prostorije u kojima je boravio i 
umro blaženi Alojzije Stepinac. Duhovno okri-
jepljeni vratili smo se u svoje župe.

AH
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Našli smo najjaču kariku!

U petak 26. veljače sastadoše se mladi naše 
župe zajedno s mladima iz župe Gornje Vrapče 
pa i neki naši znatiželjni krizmanici i započeše 
igru, druženje i razmjenu znanja u kvizu nalik 
na onaj koji se predstavljao na Hrvatskoj tele-
viziji pod nazivom „Najslabija karika“. No, za 
razliku od navedenog kviza čija je voditeljica 
nastojala što više ismijati, obezvrijediti pa čak 
i poniziti natjecatelja koji se spotaknuo u zna-
nju/neznanju, naš je pak, nadasve obilno po-
sjećeni vjeronaučni kviz, imao sasvim suprot-
no ozračje zahvaljujući glavnom organizatoru, 
moderatoru i voditelju vlč. Krešimiru Žižeku. 
On je na veseo i dobronamjeran način pozvao 
dobrovoljce da se jave kao natjecatelji. To su 
učinli: Ana, Luka, Marko, Zvonimir, Ivan, Tea, 
Dora, Ivan i Teo.

Po svjedočenju sudionika bilo je vrlo za-
bavno, poučno i zanimljivo, a tematika pitanja 
bila je vezana za područje vjere i vjeronauka. 
Tako su se redala pitanja iz Svetog pisma, likovi 
i događaji, blagdani i blagoslovi, kazne i prije-

kori, a bilo je i nemogućih pitanja, kao primje-
rice – „Kada pada Uskrs 2023?“. No, bilo je i 
vrlo lakih pitanja na koje su svi znali odgovore. 
U nesmiljenom nadmetanju pobjedu je nakon 
dva sata izvojevao Marko Dropuljić na radost 
svih prisutnih natjecatelja i gledateljstva koje je 
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Molitva i zaziv

„Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spašava“  (Rim. 10:10)

Znamenujući se znakom križa otvaramo se 
Gospodinu. Želimo tim činom potvrditi svo-
je postojanje u Kristu. Smisao našeg postojanja 
sastavni je dio našega života. Postojanje je za-
htjevno i časno. Prvo prepoznajemo u spozna-
ji pripadnosti onomu tko se žrtvovao za nas. 
Taj netko je naš najvjerniji prijatelj. Možemo 
ga doživljavati i kao brata i kao oca. Možemo 
ga doživljavati i kao svog učitelja. Sigurno je da 
ga prepoznajemo i u nizu drugih likova. Sva-
ki nam je istinski prijatelj. Bez zadrške mu se 
obraćamo jer znamo da u Njega imamo povje-

renje. To je naš Isus, dragi i nepatvoreni Prija-
telj. Kad god činimo dobro, ne činimo to Nje-
mu nego sebi. Znano je da će nakon svakog 
korisnog čina naš Prijatelj Isus osjetiti radost 
u srcu. Svoj izravni susret s Kristom ostvaru-
jemo molitvom. Molimo jer osjećamo potrebu 
za milosrđem, ne samo u Godini milosrđa. Ti-
jek molitvenoga čina poprima svoju savršenost 
u dijalogom s Bogom činom svete ispovijedi.

Ispovijedajući se i moleći prizivamo Ime 
Gospodnje. Nikad ne molimo bez razloga. Uvi-
jek se želimo nanovo obratiti Kristu. Tražimo 
utočište, spasenje. Potrebno nam je svima. Pri-
majući Tijelo Kristovo izgovaramo: Amen! Na-
kon toga kličemo molitvu sv. Ignacija Loyol-
skoga:

Dušo Kristova, posveti me
Tijelo Kristovo, spasi me.
Krvi Kristova, napoji me.
Vodo iz prsiju Kristovih, operi me.
Muko Kristova, okrijepi me.
O dobri Isuse, usliši me.
Među rane svoje sakrij me.
I ne dopusti da se odijelim od Tebe.
Od neprijatelja zlobnoga brani me.
Na času smrti moje zovni me,
i zapovjedi mi da dođem k Tebi,
da Te sa svetima Tvojim hvalim
u vijeke vjekova. Amen.
Jer, tko god prizove Ime Gospodnje bit će spašen.

(Rim. 10:13)
M. Pervan

pak navijalo i bodrilo igrače. Zapisničari i svo-
jevrsni sudci Marko Furjan i Ivan Kutle strogo 
su pratili tko je ispao iz igre . 

Nakon bistrenja znanja uslijedilo je druže-
nje i komentiranje svega što se čulo i doživjelo. 
Zapravo, dogovoreno je sljedeće takvo natje-
canje u zajedništvu s mladima iz Vrbana. No, 
ovaj put voditelj se treba oboružati novim i za-

htjevnijim pitanjima budući da će se sigurno 
na novi kviz prijaviti baš svi krizmanici koji će 
po dobivanju darova Duha Svetoga biti puni 
želje i volje da podijele svoje darove druženja 
s novim prijateljima. Neka tako i bude nakon 
župnog blagdana našeg dragog zaštitnika sv. 
Leopolda.

BZB

16. ožujka vlč. Danijel Dukić Župa Vrbani (Blagovijesti - Navještenja Gospodinova) 18 h

23. ožujka vlč. Damir Bačun Župa sv. Marko Križevčanin 18 h

30. ožujka don Ante Vasilj Župa sv. Duha Svetoga, Jarun 19 h

6. travnja vlč. Darko Bručić –Pavuk Župa Bl. Ivan Merz, Špansko - Oranice 19 h

13. travnja don Ivan Šibalić Župa Marije Pomoćnice, Knežija 19 h

20. travnja vlč. Przemyslaw (Pšemek) Palmowski Župa Rođenja B. D. Marije, Šanci – Savica - Borovje 19 h

27. travnja don Drago Škarica Župa Sv. Ane, Rudeš 19 h

4. svibnja vlč. Božo Tenšek Župa sv. Nikola Tavelić, Kustošija 19 h

11. svibnja fra Ivan Markanović Župa sv. Leopold B. Mandić, Zagreb – Dubrava 19 h
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izdavač: 
Župa Sv. Leopold Mandić 
Zagreb, D. Golika 42
odgovara:  župnik Ž. Lovrić
uređuju:  Božica Bartovčak 
 i Andrea Horić
tisak:  Printeraj d.o.o.

ŽUPNI URED Župa Sv. Leopold Mandić Ljubljanica-Voltino
D. Golika 42, 10110 Zagreb             tel/fax: 01/3690-799

www.zupa-leopold-mandic.hr

žiro račun HR4923600001101521109
Zahvaljujemo Vam na prilozima i dosadašnjem doprinosu!

VELIKI TJEDAN

23. 03. srijeda u Velikom tjednu
17.30 h  pobožnosti sv. Leopoldu Mandiću, II. srijeda Velike devetnice
18 h  sveta misa

24. 03. Veliki četvrtak – Svećenički dan – dan ustanovljenja euharistije 
10 h   sv. misa u stolnoj crkvu (katedrali) gdje je posveta ulja, 

pozivaju se svi vjernici da sudjeluju u sv. misi
18 h Večera Gospodnja – Posljednja večera – obred pranja nogu
23 h do ponoći pobožnost GETSEMANSKE URE – molitva Časoslova povečerja 
   s razmatranjima i šutnjom u trajanju od sat vremena – predvodi  

vlč. Krešimir Žižek

25. 03. Veliki petak – Muka Gospodnja 
18 h   –  klanjanje križu i obredi Velikog petka 

26.03. Velika subota
09 h  Officium tenebrarum molitva Časoslova – jutarnja 
   izlaganje Presv. Oltarskog sakramenta i jednosatno klanjanje
20 h   –  Vazmeno bdijenje – blagoslov ognja, obrede predvodi
  mons. Alessandro D’Errico apostolski nuncij u RH

U noći sa subote na nedjelju prelazak na ljetno računanje vremena.

27. 03. USKRS

Svete mise u 8, 10, 11.30 i 19h

16. travnja 2016. 
19 h sv. misa u sestrinskoj župi Sv. Leopold Mandić 
biti će izloženo tijelo našeg zaštitnika – poseban 
dan kada smo mi kao župa pozvani da hodočastimo 
u DUBRAVU. 
Pozvani smo animirati i sudjelovati u liturgijskom 
slavlju. 
Prijevoz do Dubrave osiguran je autobusom po 
cijeni od 30 kn. Potrebno je javiti se u župni ured.

Tijekom Velike devetnice 
klanjanje će umjesto 

srijedom biti  
četvrtkom u 18.30.

9. travnja – Sv. Potvrda
21. svibnja – Prva Pričest


