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Gospodnja se uzdignu desnica, 
Gospodnja se proslavi desnica! 
Ne, umrijeti neću, nego živjeti 

i kazivati djela Gospodnja. 

Kamen koji odbaciše graditelji 
postade kamen zaglavni 
Gospodnje je to djelo: 
kakvo čudo u očima našim! 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, 
jer je vječna ljubav njegova! 
Neka rekne dom Izraelov: 
»Vječna je ljubav njegova!« 
 

OVO JE DAN ŠTO GA UČINI GOSPODIN, KLIČIMO I RADUJMO SE NJEMU. 

U S K R S - U GODINI „A“ 



ISUS JE ŽIV! 
skrsnuli Gospodine! 
Želim osjetiti snagu i ljepotu 
ovoga dana i događaja što ga 
slavimo. Daruj nam milost da 
to duboko proživimo, da se i 

našim dušama razlije ona radost kojom 
su se obradovali tvoji učenici kad 
su te vidjeli. 
Molimo te da i nama ponoviš uskrsni 
pozdrav kao navještaj jedinstvenoga 
dara za kojim tako dugo čeznemo: «Mir 
vama!» Podari nam taj mir i smiri naša 
nemirna srca, smiri ljude i narode oko 
nas.  
Molimo te za sigurnost kojom si ispunio 
svoje učenike i žene pokraj groba kada 
si im rekao: «Ne bojte se!» Reci i nama 
da se više nemamo čega bojati, da je 
pobjeda na strani dobra, da si ti 
uskrsnuo od mrtvih i da si na taj način 
pobijedio grijeh i smrt. Uništi u nama 
svaku bojazan, strah, nesigurnost. 
Molimo te, uskrsnuli Isuse, za milost da 
osjetimo tebe, tvoju blizinu. Želimo to 
osjetiti snagom tvoje riječi kojom si se 
dao prepoznati svojim učenicima: «Ja 
sam!» Toliko puta na našim liturgijskim 
slavljima čujemo sličan pozdrav: 
«Gospodin s vama!», a mi ipak ne 
vjerujemo dovoljno. Nismo dokraja, do 
svih dubina svojega bića, zahvaćeni 
snagom tvoje neizrecive prisutnosti. 
Molimo te, živi i prisutni Gospodine 
Isuse, dođi k nama pa makar bila 
zatvorena vrata našega srca. Ti si tako 
došao svojim učenicima kada su 
zatvoreni, u strahu od Židova, čekali što 

će se dogoditi. Dogodio si se ti, Isuse, i 
preplavio si ih novom sigurnošću, 
svojom uskrsnom radošću. Dođi k nama. 
Dođi i onda dok su ti još uvijek vrata 
naše duše zatvorena. Uvjeri nas da si ti 
uskrsnuće i život, da si ti došao da nas 
oslobodiš svake zarobljenosti, svake 
zatvorenosti u nas same. Ne možemo 
nositi spasenje samima sebi. Ti si jedini 
Spasitelj svijeta. Spasitelj svakoga od 
nas. 
Dođi, Isuse, iznenadi nas. Možda te 

nećemo odmah prepoznati. Ali do toga 
će sigurno doći budući da si ti ustrajan 
suputnik i imaš strpljenja da nam sve 
rastumačiš. Isuse, govori nam puno da 
bismo mogli shvatiti da je sve to tako 
trebalo biti, da si ti morao umrijeti za nas 
da bi se u uskrsno jutro mogao vidjeti 
stostruki plod ljubavi. Reci i nama riječ 
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SVE JE U DRVO TVOJEGA KRIŽA UREZANO 
kojom ćemo otkriti blagoslov svakoga 
svojeg križa, svake svoje patnje. 
Iznenadi nas svojom Riječju; iznenadi 
nas svojim lomljenjem kruha. Tada 
ćemo te sigurno i mi prepoznati. Pokaži 
nam svoje rane, vječne tragove predane 
ljubavi. Daj da i iz nas odjekne 
jedinstvena ispovijest nove vjere u tvoju 
prisutnost. 

Isuse uskrsnuli, objavi nam se u Crkvi, 
otkrij nam se u proljeću, daruj nam se u 
ljubavi braće i sestara i pomozi nam da 
te u nama i po nama i drugi prepoznaju. 
Bilo bi divno kada bi mogao i s nama 
računati kao sa svjedocima svoga 
uskrsnuća u današnjem svijetu. 
                                                       fra Zvjezdan 
 

Bez njega kako da čovjek dopre do 
čovjeka? 
Kako da premosti sebe? 
Sve je u drvo tvojega križa urezano. 
Tek što se neki urezi jasnije očitavaju 
očima onih koji se u njega zagledaju. 
Tako u tvojemu križu svatko iščitava 
svoje ime, svoj lik. 
U tvojem križu svatko nalazi križ po mjeri 
svojega srca. 
Netko će ponijeti križ posve nevidljiv 
očima i srcima mnogih. 
I tvoj će blagoslov bdjeti nad njim, a da 
to gotovo svakome ostane skriveno. Sve 
je u drvo tvojega križa urezano. 
Jer tvoj križ ne mjeri. TVOJ KRIŽ LJUBI. 
 
Stjepan Lice 
 

Sve je u drvo tvojega križa urezano. 
Život i tvoj i moj. Prvi plač i koraci. 
Prve riječi i radosti. Zanosi, samoće, 
ljubav. 
Patnja i umor. Trud svakidašnji. 
Zahvalnost i nada. Posrtanje i padanje. 
Hod zauvijek. 
Svjetlost. 
Svjetlost u nebrojenim oblicima i 
izričajima. 
Blizina. Život i tvoj i moj. 
Sve je u drvo tvojega križa urezano. 
Bez njega, svaki je rukopis nečitak, 
svaki put neprohodan. 
Bez njega valovi noći uzalud traže 
obalu zore, uzalud se vraćaju pučini 
sunca. Bez njega na što će se razapeti 
jedra ljudske duše? 



BLAGDAN I DOGAĐAJ LJUBAVI I OPTIMIZMA 

U kakvom duševnom raspoloženju slavimo 
ovogodišnji blagdan Uskrsa? Svakako, svatko 
može uočiti izvjesnu potištenost i pesimističnost. 
Događaj Isusovog uskrsnuća je potvrda riječi iz 
Pj.: "Ljubav je jaka kao smrt". 

Ljubav sama po sebi traži beskonačnost, 
neuništivost. Ljubav je krik za beskonačnim i 
vječnim. Zato je ona jača od smrti. To je suština 
poruke Isusovog uskrsnuća. Uskrsnućem čovjek 
ulazi u vječnost. Uskrsnuće upućuje čovjeka da 
živi za drugoga. Samo život za drugoga jest život 
koji nadmašuje samoga sebe. U tom se i događa 
paradoks: trajno predanje je trajno umiranje i 
trajno uskrsavanje.     

                             Marijan Jurčević, OP 

Sutra, na uskrsni 
ponedjeljak  sveta misa će 
biti u 9 sati a ostale dane po 
redovitom rasporedu to jest u 
18 sati. 

USKRSNA ČESTITKA 
  
Dragi vjernici, 
htio bih da ovogodišnji blagdan Uskrsa bude 
polazište, temelj i punina životne radosti kojoj 
težimo. Uskrsli Gospodin udijelio Vam snagu da 
vjerujete u život, u ljubav, u pobjedu dobra! Da 
vjerujete i onda kad sumnja i očaj obuzimaju 
dušu! Jer i Krist je kroz najtamniju noć ušao u 
neugasivo svjetlo Uskrsa. 
U takvoj optimističkoj perspektivi osobnog, 
obiteljskog i vjerskog života želim vam od sveg 
srca SRETAN USKRS! 

Fra Željko Paurić, 
predstojnik samostana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               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 šesti od 
trinaest utoraka. 
 

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA 

ponedjeljak, 17. travnja 
Uskrsni ponedjeljak 
utorak, 18. travnja 
Apolonije, Eleuterije 
srijeda, 19. travnja 
Konrad, Rastislav 

četvrtak, 20. travnja 
Marcijan, Agneza m. 
petak, 21. travnja 
Anzelmo, Goran 

subota, 22. travnja 
Soter i Kajo 

nedjelja, 23. travnja 
NEDJELJA BOŽANSKOG 

MILOSRĐA 

 


