“Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje,
ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u
mene, neće umrijeti nikada.
Vjeruješ li ovo?« Odgovori mu: »Da,
Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin
Božji, Onaj koji dolazi na svijet!« Rekavši
to ode, zovnu svoju sestru Mariju i reče joj
krišom: »Učitelj je ovdje i zove te.« A ona,
čim doču, brzo ustane i pođe k njemu. Isus
još ne bijaše ušao u selo, nego je dotada
bio na mjestu gdje ga je Marta susrela. Kad
Židovi, koji su s Marijom bili u kući i tješili je,
vidješe kako je brzo ustala i izišla, pođoše za
njom; mišljahu da ide na grob plakati. A kad
Marija dođe onamo gdje bijaše Isus i kad
ga ugleda, baci mu se k nogama govoreći:
»Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi
umro.« Kad Isus vidje kako plače ona i Židovi
koji je dopratiše, potresen u duhu i uzbuđen
upita: »Kamo ste ga položili?« Odgovoriše
mu: »Gospodine, dođi i pogledaj!« I zaplaka

Isus. Nato su Židovi govorili: »Gle, kako ga je
ljubio!« A neki između njih rekoše: »Zar on,
koji je slijepcu otvorio oči, nije mogao učiniti
da ovaj ne umre?« Isus onda, ponovno
potresen, pođe grobu. Bila je to pećina,
a na nju navaljen kamen. Isus zapovjedi:
»Odvalite kamen!« Kaže mu pokojnikova
sestra Marta: »Gospodine, već zaudara. Ta
četvrti je dan.« Kaže joj Isus: »Nisam li ti
rekao: budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu
Božju?« Odvališe dakle kamen. A Isus podiže
oči i reče: »Oče, hvala ti što si me uslišao. Ja
sam znao da me svagda uslišavaš; no rekoh
to zbog nazočnog mnoštva: da vjeruju da si
me ti poslao.« Rekavši to povika iza glasa:
»Lazare, izlazi!« I mrtvac iziđe, noge mu i
ruke bile povezane povojima, a lice omotano
ručnikom. Nato Isus reče: »Odriješite ga i
pustite neka ide!« Tada mnogi Židovi koji
bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus
učini, povjerovaše u nj.
Iv 11, 25-45

JA SAM USKRSNUĆE I ŽIVOT

OBAVIJEST I PREPORUKA VJERNICIMA NAŠE FRANJEVAČKE CRKVE

IZ KATOLIČKOG
KALENDARA
PONEDJELJAK, 30. ožujka

UTORAK, 31. ožujka
SRIJEDA, 1. travnja

Venancije, Anastazije, Mavro, Paulin
ČETVRTAK, 2. travnja
PETAK, 3. travnja
SUBOTA, 4. travnja

NEDJELJA, 5. travnja

Sveti Antun – čovjek za druge!

KROZ CIJELU KORIZMU U NAŠOJ CRKVI JE POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA
PETKOM I NEDJELJOM POLA SATA PRIJE VEČERNJE SVETE MISE.
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RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA
Nedjeljom u 9 i u 17 sati. Radnim danom u 17 sati.
Ponedjeljkom nema svete mise.

