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U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao 
što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, 
tako ima biti podignut Sin Čovječji da 
svaki koji vjeruje u njemu ima život 
vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet 
te je dao svoga Sina Jedinorođenca da 
nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, 
nego da ima život vječni. Ta Bog nije 
poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego 
da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u 
njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, 

već je osuđen što nije vjerovao u ime 
jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj 
sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi 
su više ljubili tamu nego svjetlost jer 
djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini 
zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti 
da se ne razotkriju djela njegova; a tko 
čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude 
bjelodano da su djela njegova u Bogu 
učinjena.«                                    Iv 3, 14-21

BOG JE POSLAO SINA NA SVIJET DA SE SVIJET SPASI PO NJEMU.



Divim ti se, Gospodine! Toliko si vremena 
odvojio za Nikodema, razgovarao s njime, 
upustio se u duboke sadržaje i objašnjavao 
mu tajne koje nisi ni u najpovjerljivijim 
razgovorima otkrivao apostolima. A Nikodem 
je bio farizej! No, unatoč tome, strpljivo i 
s ljubavlju razlagao si mu Božje planove. 
Možda bi se to i meni moglo dogoditi, 
Gospodine, kada bih, poput Nikodema, htio 
proboraviti duže vremena s tobom, kada bih 
ti povremeno mogao žrtvovati i dio noći da 
razgovaram s tobom. U trci s vremenom ne 
nalazim dovoljno prostora za tebe, dovoljno 
vremena da ti se 
posve posvetim.
Zahvaljujem ti, 
Gospodine, za ovaj 
razgovor. Hvala ti za 
objavu Očeve ljubavi. 
Divno je osjetiti i čuti: 
Bog je tako ljubio 
svijet, Bog je tako 
ljubio mene, Bog je 
tako ljubio ljude - da 
je Sina svoga dao! Ti 
si, Isuse, objava Božje ljubavi. Ti si neprestani 
znak i govor: Božje ljubavi. Oprosti za sve 
trenutke u kojima je čovjek u napasti da 
pomisli da si ga zaboravio, da ga ne voliš. 
Ima kušnji u kojima se ne snalazimo, ima 
poteškoća koje nam se čine da nadilaze 
naše mogućnosti. Ipak, ne dopusti da ikada 
zaboravimo u svemu tome da si ti ljubav 
sama, da ljubiš i iznad ljudskog shvaćanja. I 
kada mi ne možeš pomoći, i kad mi se čini da 
ne mariš za mene, i kada te ne vidim, želim 
vjerovati da me ljubiš i da mi nikad nećeš 
uskratiti svoju ljubav.
Ti si, Isuse, svjetlo! Došao si na svijet da 
ovaj svijet istrgneš iz mraka, iz neznanja, iz 

zablude, iz grijeha. Došao si da raspršiš sve 
oblake koji su se nadvili nad obzorjem ove 
zemlje. Došao si da nas obasjaš svjetlom da 
bi nada našla put do našeg srca, do naših 
obitelji, do naših misli i osjećaja. Govoriš 
za sebe da si svjetlo svijeta. Upozoravaš i na 
opasnost: ljudi su više voljeli tamu, bojali 
su se svjetla, nisu htjeli svjetlu izložiti svoja 
djela tame. Zato si ti, Isuse, naišao na otpor i 
na protivljenje.
Mi te, Isuse, danas prihvaćamo. Po 
sakramentu krštenja, Isuse, pališ u našim 
srcima svjetlo koje više neće ugasnuti. 

Zapaljena je svijeća 
vjere i ljubavi. Zar i 
toplina, rasvjetljenje 
i život zapaljene 
svijeće, zapaljenog 
ognja polako osvajaju 
ovu zemlju. Za nas 
je tvoja pobjeda već 
utkana u tajnu našeg 
života: u krštenju. 
Svijeća zapaljena 
na tvojoj uskrsnoj 

svijeći osvaja tamu našega srca. Mi smo 
prosvijetljeni tvojim svjetlom.
Preporučamo ti, Isuse, sve one odrasle osobe 
koji će o vazmenim blagdanima primiti 
sakramente kršćanske inicijacije. Neka 
prime tvoje svjetlo vjere, neka prime tebe 
kao svjetlo života!
Preporučamo ti, Isuse, i sve one koji su već 
kršteni, a u uskrsnoj noći žele obnoviti svoja 
krsna obećanja da bi mogli živjeti kao djeca 
svjetla! Svjetlo je došlo na svijet u tvojoj 
osobi i mi se, Isuse, opredjeljujemo za tebe!
                                                        fra Zvjezdan

LJUBAV BOŽJA NIKAD NE PRESTAJE



SLUGA BOŽJI VENDELIN VOŠNJAK
O. Vendelin Vošnjak, na krstu Mihael, 
rodio se 13. rujna 1861. godine u seocu 
Konovu u župi Šmartno povrh današnjega 
Velenja u Sloveniji. Po nekim podacima 
njegovi su preci bjegunci iz Bosne, 
Bošnjaci. U franjevački red stupio je u 
Zagrebu 14. rujna I878. godine. Nakon 
gimnazijskih i viših studija u Pečuhu, 
Varaždinu i Grazu zaređen je za svećenika, 
26. ožujka 1884. godine. Nastavio je više 
studije u Innsbrucku te se osposobio za 
lektora fi lozofi je. Bio je profesor i učitelj 
franjevačkih klerika u 
Varaždinu i u Zagrebu, gdje 
je potom bio gvardijan i 
defi nitor Pečuške provincije. 
U to je doba generalna 
uprava Reda poduzela 
franjevačku obnovu i 
preuređenje provincijskih 
granica. U tom sklopu 
utemeljena je naša Hrvatska 
franjevačka provincija sa 
sjedištem u Zagrebu s prvim 
provincijalom 0. Vendelinom Vošnjakom. 
Teško je u kratkim potezima prikazati 
njegove izvanredne zasluge ne samo za 
utemeljenje, nego još više za unapređenje 
franjevačkoga života i djelovanja u novom 
sastavu i u novim uvjetima u kojima se 
oblikovala i Crkva i politički i društveni 
život Hrvatske na početku XX. stoljeća.                                                  
Provincijom je upravljao kroz tri susljedna 
trogodišta (1900. - 1909.) i po četvrti put 
(1924.-1927.). U međuvremenu je bio 
gvardijan na Trsatu (1909.-1912. i 1931.-
1933.) te u Zagrebu (1912.-1914.) gdje 
je jedno vrijeme, nakon provincijalata 

1927. godine, bio i učitelj klerika. Od 
1919. do 1921. godine bio je generalni 
vijećnik u upravi Reda. Osobito je zaslužan 
i kao generalni vizitator: u ime o. generala 
četrnaest je puta obavio vizitaciju - 
provjeru franjevačkoga života u različitim 
provincijama, i predsjedao izborima nove 
uprave. 
U svemu tomu zapamćen je kao čovjek, 
franjevac i svećenik u Boga uronjen, braći 
u svemu na službu, založen u svećeničkom 
posluživanju vjernika. Bio je harmonična 

osoba, pun poštovanja, 
ne samo prema crkvenim 
poglavarima, nego 
izvanredno fi n i pažljiv u 
susretima i s braćom i sa 
svim ljudima. Odlikovao 
se osobitim kršćanskim i 
franjevačkim umijećem: 
spajati različite ćudi 
u životu, molitvenu i 
suradničku zajednicu. S 
osobitim je žarom služio 

svetu misu; naročito se sav unosio u 
one riječi koje su mu, po svoj prilici, bile 
geslom: «Po Kristu i s Kristom i u Kristu!»
Umro je na glasu svetosti, 18. ožujka 1933. 
godine. U ožujku 1963. godine pokrenut je 
postupak za ispitivanje njegovih kreposti 
o čemu svjedoči veliki elaborat koji je 
1992. godine podnesen Kongregaciji za 
kauze svetaca. Od 1978. godine tijelo mu 
počiva u franjevačkoj crkvi u Zagrebu na 
Kaptolu, gdje se svake godine na smrtni 
dan obavlja svečana euharistijska služba.

                                           fra Bonaventura Duda      



RASPORED EUHARISTIJSKIH  SLAVLJA
          Nedjeljom  u  9  i  u 17  sati.  Radnim danom u 17 sati.

Ponedjeljkom nema svete mise.

www.franjevci-zemun.com      tel. 011 / 2198134

IZ KATOLIČKOG 
KALENDARA

PONEDJELJAK, 15. ožujka
Ljudevit, Veljko, Vjekoslava 

UTORAK, 16. ožujka
Hilarije, Hrvoje, Smiljan, Berta   

SRIJEDA, 17. ožujka
Patrik, Patricija, Domagoj

 ČETVRTAK, 18. ožujka
Ćiril Jeruz., Eduard, Cvjetan, Narcis  

PETAK, 19. ožujka
SV. JOSIP zaručnik BDM, Josipa 

SUBOTA, 20. ožujka
Klaudija, Vladislav, Sandra, Šonja 

NEDJELJA, 21. ožujka
5. Korizmena-Gluha, Kristijan

TKO LJUBI ISTINU - U SVJETLU JE, 
TKO LJUBI ZLO - U TAMI JE

Postavka «da je svaki čovjek putnik» 
je biblijska. Svatko ide prema cilju, 
prema budućnosti. Svatko ide slobodno 
i slobodno bira sredstva s pomoću kojih 
ide prema svojem ostvarenju. Čovjek je 
putnik - rečeno je kroz lik Mojsija i svih 
njegovih sljedbenika. Svi oni i mi, idemo 
prema obećanoj zemlji, ali je pitanje 
hoćemo li do nje i stići. Za čim idemo 
i koje svjetlo rasvjetljava stope naših 
koraka?
Isus je svjetlo svijeta i učitelj Istine. Takvog 
su ga otkrili apostoli, takvog ga otkrivaju 
svi sljedbenici. Iz tog opredjeljenja 
slijedi kršćanska religioznost. Zato se 
trajno pitamo, kao prvi učenici: «Gdje 
stanuješ Učitelju?» Svi mi kao putnici 
trebamo učitelja, jer trebamo svjetlo. 
Svi ga ne možemo otkriti zato trebamo 
svoje povjerenje dati onima koji pred 
nama svijetle svojim poštenim životom. 
Vodstvo nam je nužno, ali ne vodstvo u 
tami nego vodstvo na svjetlosti. Čovjek 
čista srca uvijek će razlikovati svjetlo od 
tame, dobro od zla, vođu od zavodnika. 
Pročistimo svoje srce!
                             fr. Marijan Jurčević, o.p.

KORIZMENE NEDJELJE

U našoj crkvi franjevačka pobožnost Križnog 
puta je petkom i nedjeljom u 16.30 sati.

1. Čista – jer dolazi odmah iza Čiste srijede.
2. Pačista – još čišća od prve koja se naziva Čista
3. Bezimena – jer joj se nije davalo ime iz poštovan-
ja prema korizmi, prema muci Isusovoj
4. Sredoposna – jer je na polovici korizmenog posta.
5. Gluha – jer se te nedjelje pjevalo bez pratnje 
orgulja, pokrivale bi se slike i kipovi u crkvi, zastirali 
bi se križevi kako bi crkveni prostor izgledao što 
jednostavnije, a sve poradi veličine svetih dana koji 
se bliže: muke, smrti i uskrsnuća Gospodinova.
6. Cvjetnica ili Cvjetna nedjelja – lzbog procesije s 
grančicama u spomen na Isusov ulazak u Jeruzalem, 
U sveopćoj Crkvi, Četvrta korizmena nedjelja 
zove se Laetare – Veseli se!, prema riječima 
ulazne pjesme iz Knjige proroka Izaije: „Veseli 
se, Jeruzaleme, kličite zbog njega svi koji ga 
ljubite! Radujte se, radujte s njime...


