Nedjelja
01.04.2018.

08,00
09,30
11,00

Nedjelja uskrsnuća
Gospodinova - Vazam

Ponedjeljak
02.04.2018.

08,00
09,30
11,00

Uskrsni ponedjeljak

+ Ivan, Ruža i Božo Kolak
+ iz ob. Jelušić i Mišić
+ Marija i Martin Jurenac

Utorak
03.04.2018.

Uskrsni utorak

Nema svete mise

Srijeda
04.04.2018.

Uskrsna srijeda

Nema svete mise

Četvrtak
05.04.2018.

Uskrsni četvrtak

Nema svete mise

Petak
06.04.2018.

Uskrsni petak

Nema svete mise

Uskrsna subota
Prva subota

+ Ivo Jurić

Subota
07.04.2018.

19,00

Nedjelja
08.04.2018.

08,00

Druga vazmena
nedjelja
Nedjelja božanskog
milosrđa

+ Juraj Hodak

Ponedjeljak
09.04.2018.

19,00

Navještenje
Gospodinovo –
Blagovijest

+ Slavko Benić

Utorak
10.04.2018.

19,00

Svagdan

+ Stjepan i Ljubica Kovačević

Srijeda
11.04.2018.

08,00

Svagdan

+ Ljuba Ćorković

Četvrtak
12.04.2018.

19,00

Svagdan

+ Alojz i Mara Đeraj i iz ob.
Đeraj

Petak
13.04.2018.

19,00

Svagdan

+ Ana i Đuro Mužaković
+ Luka i Ilija Knežević

Subota
14.04.2018.

19,00

Svagdan

+ Ana i Slavko Oršulić

Nedjelja
15.04.2018.

08,00

Treća vazmena nedjelja

+ Ana i Ivan Dukić i iz ob.
Dukić
+ Franjo Štrk
Za narod

09,30
11,00

Glas
Kraljice
Krunice

+ Vjekoslav Stanišić i Zvonko
Benić

Petak: izostavlja se nemrs
Subota: nema susreta ministranata
Vjeronauk za sve vjeroučenike od ponedjelka 9.4.2018. prema
ustaljenom rasporedu
U slučaju sprovoda javiti se u Župni ured Bezgrješnog začeća BDM, Nova Gradiška

Listić župe
Kraljice sv. Krunice
Nova Gradiška
Godište 13 / travanj 2018. br. 538

Dozvolimo Uskrslom Isusu da nam se približi!
Tijekom cijelog našega puta kroz korizmu otkrili smo
iskustvo blizine Kristu. Hoćemo li ga izbrisati tako brzo kao
što se zatvara knjiga i koja se vraća u knjižnicu? Ali ta
prisutnost Ljubljenog, koja se očitovala kroz ovu korizmu,
ostavila je okus, hrabrost, mir ... Dopustili smo da kamen
našega života bude obrađen Ljubavlju Božjom i njegovim
Milosrđem. Bog nije mađioničar koji pretvara stvarnost kako
bi nam život učinio lakim. On je Prisutnost koja u svome Sinu
Isusu prošao kroz ruganje, patnju i smrt da nas pronađe u
našem ranjenom čovještvu i poziva nas na Život, na Život
uskrsnuća. Trebamo napustiti svako zatvaranje. Trebamo imati
hrabrosti za novi put i za obitavanu riječ koja će biti puno više
nego neodređeno sjećanje iz djetinjstva. Riječi i geste koje su
prošle kroz strah, usamljenost, uklanjanje grijeha da bi
konačno otkrili da Bog nije tamo gdje smo ga ostavili,
zaključan u definiciji, grob sagrađen našim rukama:
On je Prisutnost zauvijek.
IZ ŽUPNOG LISTA;* Uskrs *župne obavijest

Zašto je Uskrs važan?
Uskrs je vjernicima važan iz mnogo razloga. On daje nadu da će i čovjek, baš poput
Isusa, jednoga dana uskrsnuti, odnosno da ga negdje drugdje čeka vječni život te ih
podsjeća na zahvalnost njihovu Spasitelju.
Uskrs se slavi još od doba apostola
Uskrs se, je utemeljen na lunarnom kalendaru sličnom hebrejskom kalendaru, U
ranokršćansko doba Uskrs se slavio svake nedjelje, no od 2. stoljeća Uskrs se slavi
jednom godišnje, točnije u nedjelju, nakon prvog punog proljetnog mjeseca.
Od 16. stoljeća računanje datuma Uskrsa se mijenja u zapadnoj i istočnoj crkvi. U
zapadnome kršćanstvu Uskrs uvijek dolazi na nedjelju između 22. ožujka i 25.
travnja, a u istočnome kršćanstvu između 4. travnja i 8. svibnja.

Simboli Uskrsa - Uskrsna zvona :

U većini zemalja diljem Europe crkvena zvona prestaju
zvoniti na Veliki četvrtak. Ona miruju u znak sjećanja
na Isusovu muku i smrt. Ponovno počinju zvoniti na
Veliku subotu kao veseli glasnici Isusova uskrsnuća.

Simboli Uskrsa - Križ :
Simbol kršćanske vjere. Isus je bio prikovan i umro na
križu, ali je treći dan uskrsnuo.
Simboli Uskrsa - Uskrsni ljiljan :
Ljiljan podsjeća kršćane kako je
Isus ponovno oživio, uskrsnuo. Sam
ljiljan se koristi u različite svrhe u uskrsnom
vremenu. On je ujedno i simbol čistoće Blažene
Djevice Marije.
Simboli Uskrsa - Cvijeće :
Sunovrat, narcis i tulipan, kao i drugo cvijeće,
simboli su Uskrsa. Njihovo cvjetanje u proljeće
simbol je Isusova ustajanja od mrtvih.

Simboli Uskrsa - Janje :
Janje je simbol čovjeka, jer je Isus
predstavljen kao Dobri pastir koji pazi na svoje
ovce. Janjad također dolaze na svijet u
proljeće. Izraelci su koristili krv janjeta da bi
spasili prvorođence u drevnom Egiptu.

Simboli Uskrsa - Zec :
Zečevi nas podsjećaju na proljeće i novi
život. Brzina glasa kojim se pronijela
vijest o uskrsnuću.
Simboli Uskrsa - Jaja :
Ona su simbol proljeća jednako kao i Uskrsa.
Znak su novoga života.
Simboli Uskrsa - Pilići :
Pilići se legu iz jaja i oni su
kao i jaja simbol proljeća i Uskrsa, novi život.
Simboli Uskrsa - Svijeća :
Svijeća daje svjetlo koje rasvjetljuje tamu. Stoga
se na Isusa gleda kao na vječno svjetlo koje
kršćanima pokazuje put od smrti do života.
Simboli Uskrsa - Grančice palme i masline :
One se koriste kao simbol mira.
Simboli Uskrsa - Kruh :
Beskvasni komad kruha se
jede u znak sjećanja na Isusovu žrtvu.
Simboli Uskrsa - Vino :
Crveno vino se pije u znak sjećanja na krv Isusovu
prolivenu za ljude.

SRETAN USKRS!

