RASPORED DNEVNIH MISA od 12. travnja do 18. travnja
Pon,
12.04.
Uto,
13.04.
Sri,
14.04.
Čet,
15.04.
Pet,
16.04.
Sub,
17.04.

svagdan
19.00

p. MATE, STANA, ŠIMUN, KATA

svagdan
19.00

1. p. VJEKOSLAVA BATINOVIĆ / 2. p. MILAN SELAK

svagdan
19.00

p. MATE i KATA MILETIĆ

svagdan
19.00

p. NIKOLA, DRINA, ŠIMUN

svagdan
07.00

p. STANA i NIKOLA BEBIĆ

TREĆA USKRSNA NEDJELJA
Ned,
18.04.

Borovci

DRUGA USKRSNA NEDJELJA

www.zupa-sveti-nikola.hr

- NEDEJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA

GLAS SVETOG NIKOLE

p. VICE PLEĆAŠ

svagdan
19.00

Br. 15/2010

9
11

župna misa
p. KATA ŠILJEG

19

p. MIRKO TALAJIĆ

11

p. JURE i DANICA KRSTIČEVIĆ

Pola sata prije svete mise molimo krunicu.

Župne obavijesti:
- mise kroz tjedan su u 19 sati, subota u 7 sati
- u utorak je peti utorak svetom Anti
- u subotu u 10 sati je susret krizmanika, roditelja i kumova s
krizmateljem don Ivanom Ćubelićem, generalnim vikarom
naše Nadbiskupije
- u subotu je zbor za svu djecu u 11 sati
- prvopričesnici imaju vjeronauk u dogovoru s časnom
Marijanom (cijeli tjedan)

Dragi župljani,
iza nas su veliki dani i
proslave koje smo zajedno
proživjeli. Veliki tjedan
proslavili smo prvi put u
novoj crkvi na čemu smo
Bogu zahvalni, ali i ponosni.
Zajedno smo kao jedna
velika obitelj gdje svatko
pronalazi svoje mjesto u
novom prostoru crkve.
Doista, stara crkva bijaše mala pa smo dugi niz godina naučili
ostajati vani ili biti u stisnutom prostoru. Nova crkva traži i od nas
novo ponašanje, posebno djece i mladih – a to znači ne ostajati
ispred crkve. Stoga molimo obitelji da djecu, posebno u većim
slavljima, pripaze gdje su i kako se ponašaju.
Naša župa, uz sve poteškoće, bijaše domaćin na uskrsni
ponedjeljak. Sada kada je sve iza nas kličemo Bogu hvala, ali i svima
Vama, dragi župljani. Vama, koji ste svojim doprinosom iskazali
zajedništvo na različite načine.
Ponosni na taj događaj, svi skupa smo pred gostima i
hrvatskom javnošću pokazali ''poplavu'' ljubavi i dobrote koja živi u
našoj župnoj zajednici.
Zahvalni Bogu za sve dobro koje smo proživjeli, nastavimo
svake nedjelje slaviti Uskrs.

NEDJELJNA PORUKA
Ono što slušamo o učenicima
nakon Uskrsa, podsjeća nas na ljude
koji stoje u potpunom mraku i
ispruženih ruku, pipajući, traže
pojedine točke. Učenici se više ne
snalaze. Što se dogodilo njihovom
učitelju pred blagdane, to ih je
potpuno slomilo i ukočilo. Oni su se
potpuno smutili. Proturječne vijesti:
«Grob je prazan»! «Ukrali su ga»
«Vidjeli smo ga» stvorile su još više
pomutnje.
Lagano se razbija tama koja ih
okružuje. Pipajući, došli su do vjere,
jer su otkrili ponovo priznanje.
Počimaju razumijevati Pisma. Uskrsli im odnosi zastor pred očima i
nudi im sebe kao dodirnu točku. Tako su našli oslonac u svojim
traženjima i pitanjima, u svojim nesigurnostima i strahovima.
Kako je nekoć bilo učenicima, tako se događa i danas, brojnim
ljudima. I njihova vjera je poljuljana, i oni su u pomutnji. I oni traže,
pipajući, neki oslonac. Oni bi rado željeli vjerovati, ali ih uvijek
napadaju pitanja i sumnje. Mislim na jednu šesnaestogodišnjakinju.
Ona govori: «Najveći dar za mene bi bio kad bih mogla vjerovati. Iz
dana u dan idem u školu i učim: a zašto? Ima li to da sam na svijetu
bilo kakvu vrijednost uopće? Pokušavam pomoći bilo kojem čovjeku,
u tome vidim taj smisao. Ali to ne može biti sve. Postoje ljudi koji
mogu vjerovati, zašto to ne mogu ja?»
Tama ispunja i nas. Naša vjera i molitve su često suhe i
prazne, pokatkad nam izgledaju i beskorisne. Osobna bol, bolest i
starost, nesreća, nemir, nepravda, glad u svijetu, siromaštvo nam
otežavaju vjeru u otkupljeni život kojega nam je darovao uskrsli

Gospodin. Gdje će naći, tako uzdrmana, vjera svoj oslonac i potporu?
Na to pitanje nam uskrsna poruka želi dati odgovor.
Neprestano učenici imaju iskustva s Uskrslim na svojim
okupljanjima. Tu im je on opipljiv, tu ih susreće svojim tijelom i
svojom riječju.. Ovdje dolazi njihovo traženje na cilj, ovdje njihova
pitanja dobivaju odgovor. Evanđelist piše: «Toma zvan Didim Blizanac, jedan od dvanaestorice, nije bio s njima kad je Isus došao.»
U osamljenosti, njegova pitanja i traženja ne nalaze odgovora u
uskrsloj vjeri. Tek, u zajednici učenika, ona će mu se dati. Evanđelist
opisuje kako su, nakon osam dana, učenici bili okupljeni, ovaj put je
s njima bio i Toma. Među njima je i on susreo Gospodina, u njihovoj
zajednici i on je došao do vjere.
Što se time želi reći? Vjera koja opipava dobiva usmjerenje i
oslonac, ondje gdje su učenici okupljeni u imenu Isusovu i gdje
sačinjavaju zajedništvo. U tom zajedništvu uskrsli Krist je opipljivo
blizu. I zato u zajedništvo spadaju i oni koji traže i oni koji sumnjaju.
Služba Božja nije samo za koji se osjećaju sigurnima u vjeri, nego
također i za one koji traže doživljaje i znakove, tako da im se vjera
čini kao ona koja im odgovara. U zajedništvu vjernika u slavljenju
Euharistije jača se naša vjera, jer u njoj mi dajemo, jedan drugome
svjedočanstvo svoje vjere u uskrslog Spasitelja i u novi život koji
raste iz takve vjere.
JUTARNJA MOLITVA
Do sada, mili Bože, bio sam dobar. Nisam tračao, niti sam izgubio
živce, nisam bio pohlepan, sebičan, ohol, nisam bio neumjeren,
bezobziran, srdit, lijen... Zbog toga sam ti Gospodine, za sada, vrlo
zahvalan. Ali........za nekoliko minuta, Gospodine, sigurno će mi biti
potrebno puno više Tvoje pomoći jer se namjeravam ustati iz
kreveta!!!!

