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Razdijeliše među se haljine moje 
i za odjeću moju baciše kocku. 
Ali ti, Gospodine, daleko mi ne budi; 
snago moja, pohiti mi u pomoć! 
 
A sada, braći ću svojoj navješćivati 
ime tvoje, 
hvalit ću te usred zbora. 
»Koji se bojite Gospodina, hvalite 
njega! 
 

 
 

Svi koji me vide, podruguju se meni, 
razvlače usne, mašu glavom: 
»Uzdao se u Gospodina,  
neka ga sad izbavi, 
neka ga spasi ako mu omilje!« 
 
Opkolio me čopor pasa, 
rulje me zločinačke okružile. 
Probodoše mi ruke i noge, 

sve kosti svoje prebrojiti mogu. 

BOŽE MOJ, BOŽE MOJ, ZAŠTO SI ME OSTAVIO? 

CVJETNICA - U GODINI „A“ 



BOŽE MOJ, ZAŠTO SI ME OSTAVIO? 
ože moj, Bože moj, zašto si 
me ostavio?»  
Gospodine, što je bilo u 
tvojoj duši u tom času? 
Kakvu li si morao osjetiti 

prazninu i tamu oko sebe i u sebi u 
času raspeća?! Znam da Bog ne 
može nikada nikoga ostaviti, ali može 
udijeliti iskustvo potpune 
ostavljenosti. Osjećam, Isuse, da 
ovim svojim iskustvom 
želiš otkupiti mene i sve 
ljude svih naraštaja. 
Želiš nas otkupiti od 
osjećaja ostavljenosti, 
napuštenosti, 
razočaranja. Mi smo se 
grijesima odvojili od 
Boga i zaslužili tu 
napuštenost, a ti, koji 
grijeha ne učini, preuze 
na sebe prokletstvo 
grijeha. Privini me na 
križ, Isuse, i daj da s 
tobom podijelim i ovaj 
osjećaj kojim 
otkupljuješ svijet. Otkupi me, Isuse, 
od svih osjećaja očaja, beznađa, 
zapuštenosti, razočaranja, 
neprihvaćanja i mržnje. Hvala ti za 
tvoje obećanje: «Neću vas ostaviti 
siročad!» I ono drugo: «Ja sam s 
vama u sve dane!»  
«Oče, oprosti im, jer ne znaju što 
čine!»  

Hvala ti, Isuse, što si mi oprostio. 
Hvala ti što me i opravdavaš! Da, 
Isuse, ne znam što činim kada 
griješim, kada se opirem milosti. Ne 
znam što činim kada ti okrećem leđa. 
Ne znam što činim kada svoje srce 
zatvaram pred tvojom ljubavlju. 
Oprosti i meni, Isuse, jer i ja sam 
prisutan podno tvoga križa, budući 
da umireš za grijehe čitavoga svijeta. 

Oprosti i meni, budući 
da si moje grijehe 
osjećao na sebi. Hvala 
ti, Isuse, što sam ja 
izliječen tvojom 
izranjenošću.  
«Žedan sam!»  
Žedan si, Isuse, moje 
vjere, moje ljubavi, 
moje vjernosti! Žedan si 
ljudskih srdaca i pažnje. 
Žedan su dijela ljubavi. 
Žedan si svih onih koji 
će dragovoljno prihvatiti 
tvoj put i krenuti s 
tobom za dobro cijeloga 

svijeta. Žedan si mene! Oprosti, 
Isuse, što nisam u stanju utažiti tvoju 
žeđ. Oprosti, Isuse, što i danas mnogi 
ostanu žedni pokraj mene.  
«Oče, u ruke tvoje predajem duh 
svoj!»  
Želim u svoje srce utisnuti ovu tvoju 
molitvu predanja. I ja bih htio biti do 
kraja predan Ocu. Primi me, Isuse, i 
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učini moj život vječnim darom tebi! 
Daj da predano mogu prihvatiti i 
živjeti svaki križ u svom životu i svaki 
trenutak ovoga života.  
Klanjam ti se, Isuse, i blagoslivljam 
te, jer si svojim svetim križem otkupio 
svijet, otkupio mene! 
                                                       fra Zvjezdan 

Neka dva osjećaja budu prisutna ovih 
dana: hvala, kao što su učinili oni koji su 
dočekali Isusa u Jeruzalemu sa svojim 
hosana; i zahvalnost, jer u ovom Velikom 
tjednu Gospodin Isus će obnoviti najveći 
dar koji se može zamisliti: darovati će 
svoj život, tijelo i krv, svoju ljubav. Ali na 
tako veliki dar moramo 
odgovoriti na prikladan način, 
darivanjem nas samih, našeg 
vremena, molitve, našeg biti u 
dubokom zajedništvu s Kristom 
koji trpi, umire i uskrsava za 
nas. Starodrevni su oci Crkve 
vidjeli simbol u činu ljudi koji su 
slijedili Isusa pri Njegovu 
ulasku u Jeruzalem, u činu prostiranja 
ogrtača pred Gospodinom. Pred Kristom 
– govorili su Oci – moramo prostrijeti 
naš živote, naše osobe u stavu 
zahvalnosti i klanjanja. 
Čujmo ponovno, na kraju, glas jednog od 
starodrevnih otaca, sv. Andrije, biskupa 
Krete: Ponizno prostrimo nas same pred 
Kristom, umjesto ogrtača ili posječenih 
grana, zelenih grančica  lišća koje vesele 

oči samo za nekoliko sati i koje su 
predodređene izgubiti zajedno s limfom i 
svoje zelenilo. Prostrimo nas same 
obučene Njegovom milosti ili bolje, 
Njime samime (…) i prostrimo se pred 
Njegove noge kao prostrti ogrtači (…) da 
bi mogli pružiti pobjedniku smrti ne više 
jednostavne palmine grane, već trofeje 
pobjede. Mašući duhovnim granama 
duše, i mi danas, zajedno s djecom sveto 
kličimo: ‘Blagoslovljen onaj koji dolazi u 
ime Gospodnje, kralj Izraela’… 
Tko je za nas Isus iz Nazareta? Koju 
zamisao o Mesiji imamo, koju zamisao o 
Bogu imamo? To je suštinsko pitanje, 
koje ne možemo izbjeći, tim više što smo 
upravo ovog tjedna pozvani slijediti 
našeg Kralja koji izabire križ kao 
prijestolje; pozvani smo slijediti Mesiju 
koji nam ne jamči olaku zemaljsku 

radost, već radost u nebu, blaženstvo 
Boga. Moramo se upitati: koja su naša 
istinska očekivanja? Koje su naše 
najdublje želje s kojima smo danas 
ovdje došli slaviti Cvjetnu nedjelju i 
započeti Veliki tjedan?  
 
(Iz propovijedi pape Benedikta XVI. na 
Cvjetnicu 2012. godine) 
 



MUKA ISUSOVA I MUKA ČOVJEČANSTVA 

Kroz Isusovu muku izriče se paradoks i 
proturječnost čovjeka i čovječanstva. Svi, i 
pojedinačno smo za princip ljubavi kao osnovni 
izvor ljudskog življenja i smisla življenja, a s 
druge strane naše življenje ide drugim smjerom 
(masa urliče na Isusa). Tu se smješta tajna 
mržnje naspram ljubavi. Izgleda da mržnja i može 
biti samo naspram ljubavi. 

Isus, kao Božje objavljenje, došao je za sve ljude 
da ih preporodi. S naše strane traži se da 
prihvatimo ponuđenu ljubav koja će nas 
preporoditi. Isusova muka, nažalost, događa se i 
danas. Sve nam je prepoznatljivo, osim što njega 
ne prepoznajemo. I danas se nepravedno sudi 
Isusu, i danas ga opkoljuju apostoli koji zdvajaju, i 
danas se šeću Petri i Jude, i Ivani i Pilati... A sve 
je ovo znak da smo se malo odmakli od početka, 
da zapravo nismo prihvatili plodove Kristove 
muke.                     Marijan Jurčević, OP 

POBOŽNOST KRIŽNOG 
PUTA JE PETKOM I 
NEDJELJOM POLA SATA 
PRIJE VEČERNJE SVETE 
MISE. 

KUPOVINA ORGULJA  
ZA NAŠU CRKVU 

  
Dne 26. XI. 1951. Otišao je p. Oton u 
Vršac da demontira i u Zemun dopremi 
orgulje. Orgulje su kupljene od židovske 
vjeroispovjedne općine. To su male 
orgulje i imaju pet registara. Prilikom 
prijevoza sanduci i ormari od orgulja bili 
su dosta oštećeni. Spremili smo ih i s 
njima čekamo ljeto, kad će nam vrijeme i 
financije dopustiti da ih montiramo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA 
          Nedjeljom  u  9  i  u 18  sati.  Radnim danom u 18 sati. 
                                Ponedjeljkom nema sv. mise. 

 

U utorak, neposredno 
prije večernje svete mise 
nastavljamo pobožnost 
TRINAEST UTORAKA 
do blagdana svetog 
Antuna Padovanskog kao 
pripremu za svetkovinu 
sveca čitavoga svijeta. 
Ovaj utorak je peti od 
trinaest utoraka. 
 

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA 

ponedjeljak, 10. travnja 
Ezekijel. Apolonije 
utorak, 11. travnja 
Stanislav, Radmila 
srijeda, 12. travnja 

Sofija, Damjan 
četvrtak, 13. travnja 
VELIKI ČETVRTAK 
petak, 14. travnja 

VELIKI PETAK  
(post i nemrs) 

subota, 15. travnja 
VELIKA SUBOTA 

nedjelja, 16. travnja 
USKRS 

 


