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NEDJELJA MUKE GOSPODNJE. CVJETNICA. (B)

PONIZI SAM SEBE... ZATO BOG NJEGA PREUZVISI.
Čitanje Poslanice svetoga
apostola Filipljanima

Pavla

smrti na križu.
Zato Bog njega preuzvisi
i darova mu ime,
ime nad svakim imenom,
Krist Isus, trajni lik Božji,
nije se kao plijena držao svoje jednakosti da se na ime Isusovo prigne svako koljeno
nebesnikā, zemnikā i podzemnikā.
s Bogom,
nego sam sebe »oplijeni« uzevši lik sluge, I svaki će jezik priznati:
postavši ljudima sličan;
»Isus Krist jest Gospodin!« –
na slavu Boga Oca.
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe, poslušan do smrti,
Fil 2, 6-11

CVJETNICA: POBJEDA KRIŽA

Nalazim se, Isuse, podno tvoga križa.
Klanjam ti se!
Klanjam se tvojoj ljubavi, klanjam se
tvojoj boli.
Klanjam se, Isuse, tvojoj odanosti volji
Očevoj, tvojem hodu pod križem dokraja.
Klanjam se, Isuse, tvojoj ustrajnosti
kojom si htio djelo spasenja dovesti
dokraja i umrijeti na drvetu križa.
Promatram, Isuse, tvoje izmučeno tijelo.
Oprosti mi, kad ostajem hladan gledajući
raspelo, ravnodušan na izvještaj o tvojoj
muci i smrti. Kao da sam to već prečesto
vidio. toliko puta čuo. A ipak, danas, na
ovu nedjelju tvoje muke, želim po prvi
puta zagledati se u tvoj križ, želim novom
pozornošću i ljubavlju čuti izvještaj o
tvojoj muci.
Želim te vidjeti, Isuse!
Vidjeti tvoje izmučeno tijelo, tvoju trnjem
okrunjenu glavu, tvoje probodene ruke i
noge, tvoje otvoreno srce.
Želim vidjeti tvoje predano tijelo i

prolivenu krv. Za mene, za
nas, za sve ljude svijeta.
Želim, Isuse, podno tvoga
križa osjetiti snagu tvoje
ljubavi i šaptati ti riječi
sućuti i zahvalnosti.
Oprosti, jer podno tvoga
križa nisam bez krivnje, jer
sam i sam utkan u grijeh
svijeta što ga ti otkupljuješ
svojom smrću.
Oprosti što tako često
zaboravljam na cijenu
svoga otkupljenja, na
ljubav koja želi biti ljubljena, što
zaboravljam na poruku i poziv križa.
Oprosti, Isuse, što te ne ljubim dovoljno!
Hvala ti, Isuse, što si umro za mene.
Hvala ti za sve ljude svijeta jer si za sve
dao svoj život.
Hvala ti što si ustrajao u žrtvi svoga križa.
Hvala ti, Isuse, što me sa svoga križa želiš
privući k sebi.
Ne dopusti, Isuse, da se opirem tvojoj
spasiteljskoj ljubavi. Daj mi, Isuse,
milost da osjetim
neizrecivu snagu križa kojom odgoniš
od mene, i od svih nas, zle sile svijeta i
đavla, te nam
svima daješ novu snagu za život.
Tvoj križ, Isuse, govori o ljubavi. U
izvještaju o muci vidimo oko tebe toliko
mržnje, toliko gorčine. U tebi, Isuse,
toliko ljubavi i mira. Ispuni me, Isuse,
svojom ljubavlju i mirom.
fra Zvjezdan

KAKO SE PRIPREMITI ZA VELIKI TJEDAN KOD KUĆE!
moliti vani, ili unijeti u molitveni prostor
biljke koje posjedujete.

Nakon Cvjetnice ulazimo u Veliki ili Sveti
tjedan. U Velikom tjednu osobito obilježavamo
Sveto Trodnevlje: Veliki četvrtak, Veliki
petak i Veliku subotu. Vazmeno trodnevlje
ove godine bit će drugačije nego prije.
Sudjelovanje vjernika na misama i obredima
nije moguće zbog sprječavanja bolesti. Da bi
se bolje duhovno pripremili za ove svete dane
nastojte u vaš svakodnevni ritam uključiti
prijenose misnih slavlja, pripremu posebnog
molitvenog prostora te pokušajte “ući u
tišinu”, smanjivanjem količine svjetovne
glazbe, društvenih mreža i vijesti.
VELIKI ČETVRTAK – Na veliki četvrtak
prisjećamo se Isusova posljednje večere, kao
i ustanovljenje euharistije i svetog reda. Na
ovaj se dan inače u crkvama na simboličan
način peru apostolima noge. Razmišljajte
o načinima na koje možete provesti djela
milosrđa u vaše živote. Savjetujem da se
obred pranja nogu pokuša prenijeti u obitelji
tako da oni koji su „najveći“ operu noge
svima. Euharistija je služenje i time donosite
euharistiju u vlastiti dom. Ono što se također
obilježava na Veliki četvrtak je Getsemanska
ura. To možemo učiniti i u našim domovima.
Prisjetimo se Isusove samoće u ovome tjednu,
napose prije muke. Ujedinite vašu samoću s
njegovom u vrtu. Ako želite stvoriti posebnu
atmosferu, možete ukoliko je lijepo vrijeme

VELIKI PETAK – Ovog dana se prisjećamo
Isusove smrti na križu. Na Veliki petak, prema
propisima postite i ne mrsite. Nastojte biti,
ako je moguće u tišini od 12 do 15 sati. Oko
15 sati provodite vrijeme pred raspelom.
U bogoslužju Velikog petka u središtu je
Gospodinov križ. Obred ljubljenja križa neće
biti moguće imati u crkvi pa preporučam
vjernicima da u svojim domovima jednim
cjelovom poljube križ, zahvalni što nas Bog
tako i toliko ljubi da je odlučio sve nam dati,
pa i vlastiti život. On raširenim rukama na
križu ljubi sve nas. Zagrlimo i mi njega, a
onda po njemu pokušajmo taj zagrljaj raširiti
na sve druge kojima nas on šalje da budemo
svjedoci njegove ljubavi. Također, možete
moliti pobožnost križnoga puta.
VELIKA SUBOTA - Velika subota je dan
Kristova počinka u grobu. Završeno je njegovo
djelo spasenja i otkupljenja. Dođite u crkvu
zahvaliti i pomoliti se. Na ovaj dan se mirno
i puni nade pripremamo za Uskrs. Možete
bojati pisanice, napisati čestitke i poslati
najmilijima. Na Veliku subotu uvečer zapalite
svijeću koja simbolizira Isusa Krista koji se
potrošio iz ljubavi prema nama, ali nam je
i osvijetlio put, zapalio i naše živote, naša
svjetla. Uz svijeću u svojim obiteljima stavite
neki simbolični znak koji će Vas podsjetiti na
krštenje.
Želim svima vama da, i u ovim prilikama
kakve jesu, doživite svijetlo i ljepotu Uskrsa,
sa uskrsnućem novih nada, novih snaga
i novih radosti. Posebno ovo želim svim
bolesnim, svim umornim i opterećenim, svim
obeshrabrenim i uplašenim. Isus nam svima
poručuje: „Ne bojte se. Ja sam s vama”.
fra Tomislav Božićek

SLAVA - MUKA - USKRSNUĆE
Isus je čovjek za čovjeka. Kroz njega je izrečena
sva sudbina čovječanstva koja se događala
i koja će se događati. On je svi mi. Svi se u
njemu i okolo njega možemo prepoznati. Sad
u ovom sad u onom liku. Svi su likovi naši
likovi. Možda najmanje onaj Isusov.
Danas nam je potpuno jasna Isusova
pravednost i nevinost, a ipak kad se to isto
događa nama danas ili drugima uopće ne
primjećujemo.
Isus je stalno s ljudima i u ljudima pa se i
njegova istina trajno obistinjuje i uvijek je
egzaktna. Muka je stalno prisutna. Milijuni
ostaju indiferentni i peru ruke, ne reagiraju
na nepravde svijeta. Recimo najkonkretnije,
zar mi nismo indiferentni pred mnogim
nepravdama i nepravednim ćuškanjima?
Treba Isusa prepoznati u muci križa,
patnjama i ljubavi ljudi. Tada ćemo moći reći
vjerskim navjestiteljima kao Samarićani
Samarićanki: Sad više ne vjerujemo radi
tebe, mi smo ga upoznali, mi znamo da
je on Spasitelj. Tada ćemo spoznati pravu
vjeru, živu vjeru. Tada ćemo se snalaziti u
patnji i u svim životnim situacijama. S nama
će se događati kao sa Šimunom Cirencom:
zdvajanje, praćenje i prihvaćanje križa
drugih ljudi.
Ovo bi bila kršćanska religija - s ljubavlju
iskorištena svoja i svijeta patnja. To bi bio
početak uskrsnuća.

IZ KATOLIČKOG
KALENDARA
PONEDJELJAK, 29. ožujka
Eustazije, Bertold, tona, Vilim
UTORAK, 30. ožujka
Bogoljub, Viktor, Leonard, Vlatko
SRIJEDA, 31. ožujka
Benjamin, Amos, Ljubomir, Natalija
ČETVRTAK, 1. travnja

VELIKI ČETVRTAK
PETAK, 2. travnja

VELIKI PETAK (post i nemrs)
SUBOTA, 3. travnja

VELIKA SUBOTA
NEDJELJA, 4. travnja

USKRS -VAZAM

ZAŠTO POSTITI?

Kao što je poznato, post je bio velik dio života
sv. Franje. Održavao je nekoliko posebnih
‘korizmi’ uz redovnu Korizmu.
Zašto je sv. Franjo postio i zašto Crkva i dan
danas traži povremen post? Jedan pokazatelj
je vjerojatno tekst iz Ivanova evanđelja Iv
12, 24-25, ‘Zaista, zaista, kažem vam: ako
pšenično zrno pavši na zemlju, ne umre, ostaje
samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi
svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život
fra Marijan Jurčević, OP
na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni.’
U našoj crkvi franjevačka pobožnost Križnog Gospodin nam zapovijeda da ‘umremo’ i da
puta je petkom i nedjeljom u 16.30 sati.
‘mrzimo’ svoj život na ovome svijetu.
www.franjevci-zemun.com

tel. 011 / 2198134

RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA
Nedjeljom u 9 i u 17 sati. Radnim danom u 17 sati.
Ponedjeljkom nema svete mise.

