
ŽUPNE OBAVIJESTI:  
 

10. 4. 2011. – 5. korizmena – GLUHA  
 

 
   
  * Sutra od 15 sati u našoj župi je sveta 

ispovijed. 
   
  * Danas su ovdje svete mise u župnoj crkvi u 

9,00 i 11,00 sati i u kapeli u hotelu u 1700 sati. 
   
  * Kroz tjedan sveta misa je svaki dan u 19,00 

sati. 
   
  * U utorak i petak u 18,30  je pobožnost 

križnog puta. 
   
  * U subotu u 17,30 je roditeljski sastanak za 

ovogodišnje prvopričesnike.  
   
  * Prva pričest je 29. svibnja pod župnom 

misom u 11,00 sati.   
   
  * Slijedeća nedjelja je Cvjetnica, nedjelja Muke 

Gospodnje. Mise su u 9,00 i 11,00 i u hotelu u 
17,00 sati. Svečani ulaz i blagoslov grančica je u 
10,30 ispred stare škole.  

   
  * Potičemo roditelje da animiraju djecu za svetu 

ispovijed i za svetu misu.  
 
  * U sakristiji možete upisati svete mise.  
 
Izdaje: Župa Pođenja BDM  - Topusko 
Kapucini - 
Župnik:    fra Goran  Rukavina 
Kapelan : fra Josip Grivić 

 

Bernardica Soubirous ( 1844. -1879.) 
 
  Prvo Marijino ukazanje u Lourdesu maloj bolesnoj 

djevojčici Bernardici bilo je 11. veljače 1858. kad je sa 
sestrom i prijateljicom pošla u potragu za  ogrjevnim 
drvom. 

  U jednom trenutku 'začula šum, nalik na udar vjetra, 
ali se 'niti jedno drvo nije pomaklo'. Podigavši glavu 
ugleda sitnu djevojku obavijenu svjetlom, kako je 
promatra i smiješi joj se.  

  Od toga dana, pa sve do 16. srpnja , Djevica će se 
ukazati još 18 puta. U jednome od tih 'posjeta', 
Bernardica  je, prema Gospinoj uputi, otkrila izvor: 
''Pođi piti iz izvora  i umij se''. Primila i druge pozive: '' 
Moli za obraćenje grješnika', ''Pokora, pokora, pokora''.    

    2. ožujka primila je zapovijed: 'Pođi reci 
svećenicima neka se ovdje dolazi u procesiji i neka se 
podigne kapela''. A 25. ožujka na četiri postavljena 
upita tko je ona, dobila je neobičan odgovor: 'Ja sam 
Bezgrešno začeće''.  Marija je Bernardici povjerila 3 
tajne, ali joj zabranila da nikome ne govori o tome. Iz 
njezinih ukazanja Bernardici mogu se nazrijeti četiri 
Poruke: Siromaštvo, Molitva, Pokora i Milost.   

       Lurdska ukazanja potiču Crkvu na čistoću,  
skromnost, spremnost na žrtvu, te na molitvu i ljubav 
prema bolesnicima i  siromasima. Svi smo mi kršćani ta 
Crkva pa smo stoga i mi pozvani da se odazovemo tom 
velikom poticaju koji nam je došao po Gospinim 
ukazanjima u Lurdu.  

  Bernardica u dobi od dvadeset godina kao djevojka 
ulazi u novicijat uzevši ime sestra Marija Bernardica.  

  Redovnički život je njezin bio obilježen trpljenjem i 
nerazumijevanjem poglavarice. No, Gospa joj je već 
bila najavila kako na ovoj zemlji neće uživati sreću. 
Bolest ju je prikovala na postelju punih devet godina, 
za nju je to bila duga agonija, ali je za druge bila 
milosna, jer su vidjeli kako je podnosi sa smiješkom na 
usnama, svjesna kako joj valja još potrpjeti, radi 
povlastice što ju je primila vidjevši Bezgrešnu Djevicu. 
'' Marija je tako lijepa – često bi govorila – te oni koji je 
vide umiru od želje ugledati je ponovno''.  

10. 04. 2011.               God. I., br. 2. 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 
U ono vrijeme. Lazarove  sestre poručiše Isusu: '' 

Gospodine, evo onaj koga ljubiš, bolestan je. Čuvši to, 
Isus reče: ''Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, 
da se po njoj proslavi Sin Božji.'' … 

Isus zapovijedi: '' 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 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.  

 



5. KORIMENA NEDJELJA 
  Sv. Pavao naglasio u svojoj poslanici – Duh je onaj 

koji oživljuje. 
  " Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih 

prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih, 
oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji 
prebiva o vama".  

  Znamo da nas u životu uvijek pogađa smrt, napose 
naših dragih pokojnika, i nas same često puta straši kad 
malo u svojim mislima počnemo razmišljati, napose u 
danima bolesti, i mnogi se tada pitaju čemu sam živio i 
mučio sve ovo vrijeme, nije li bilo uzalud sva moja 
naprezanja. To je točno, ali smrt je neminovna i kako 
mnogi znaju reći jedina pravda na ovome svijetu. Jer 
mnogi moćnici ovoga svijeta bi potplatili, ali pred 
Bogom nema te cijene što se tiče toga, kod Boga je 
daleko više vrjednije da smo ostali s njime u vezi, 
povezanosti, jer po Njegovom Duhu omogućeno nam je 
uskrsnuće. 

  � Isus je prijatelja pozvao natrag u život, premda je 
već četvrti dan bio u grobu. Time je dokazao da je jači 
od smrti, da ima vlast nad njom. 

  �Ali svojom moći i vlašću Isus nas neće pozivati 
natrag u zemaljski život (Lazar je kasnije ponovno 
umro), nego će nas poslije smrti buditi u novi, vječni 
život. Kao što reče u svojoj poznatoj izreci: "Tko u 
mene vjeruje, ako i umre, živjet će". Učinit će to 
snagom svoje povezanosti s Ocem: "Oče, hvala ti što si 
me uslišao. Ja sam znao da me svagda uslišavaš". 

  �Učinit će to snagom svoje ljubavi prema ljudima. 
Kad su Židovi vidjeli Isusa kako je potresen nad 
mrtvim Lazarom, govorili su: "Gle, kako gaje ljubio!" 
Svatko od nas je u času svoje smrti Lazar kojega Isus 
ljubi. 

  �Učinit će to kao Jaganjac Božji koji oduzima 
grijehe svijeta. Smrt je došla na svijet po grijehu. 
Jaganjac, koji oduzima grijeh, ne čisti samo našu 
savjest, već se obračunava sa smrću i vraća nas u život.  

  Za neke će to biti senzacija, neki će u tome gledati 
čudo, drugima će pak biti posljednja kap u čaši vode da 
se prelije van, odnosno da donesu odluku " ubiti ga".     

  Pođimo redom: evanđelje nas vodi u tajnu. Riječi 
koje su izgovorile sestre "Onaj, koga ljubiš, bolestan 
je" i nas se tiču. 

 

- Isusov razgovor s učenicima zove i nas na 
razgovor – želi i u nas probuditi vjeru. 

- Lazarov je grob slika svakog čovjeka, kad griješi 
- Isusov plač je poziv , da se grijeha ostavimo 
- Lazarovo uskrsnuće je slika svakog oproštenja 

grijeha. 
  U korizmenom vremenu pripremali smo se na ova 

sveta otajstva koja su se u Isusu Kristu jednom zauvijek 
ostvarila, mi se još osjećamo opterećeni grijehom , ne 
preostaje drugo ako želim biti u Božjoj blizini umrijeti 
grijehu, s Kristom uskrsnuti na novi život, doživjeti 
radost Uskrsa. Da bi se sve to u nama ostvarilo 
pobožno s vjerom nastojat ćemo zamoliti Boga poput 
sestara Marije i Marte.   

 
Franjevci kapucini službeno preuzeli 

pastoralnu skrb nad župom pohoda BDM u 
Topuskom  

 
U nedjelju, 03. travnja 2011., 

tijekom svečane euharistije, koja 
je započela u 11:00 i kojoj je 
predsjedao sisački biskup mons. 
dr. Vlado Košić, mnogokupljenoj 
vjerničkoj zajednici župe pohoda 
BDM u Topuskom predstavljeni 

su novi župnik, fra Goran 
Rukavina, te župski vikar i 
bolnički kapelan fra Josip 

Grivić. U koncele-braciji su 
sudjelovali, osim novog župnika i 
župnog vikara, provincijal  fra 
Ivica Petanjak i fra Anto Barišić. 
Dosadašnji župnik o. Franjo 
Horvat, koji je kroz proteklih 
pedeset godina bio župnik ove 
župe, otišao je u zasluženu 
mirovinu. Na početku euharistije 
biskup Košić je sve srdačno 

pozdravio, osobito kapucinskog provincijala fra Ivicu 
Petanjka, nakon čega je fra Anto Barišić pročitao 
biskupove dekrete imenovanja za službe novim 
upraviteljima župe. 

Biskup je u propovijedi izrazio zadovoljstvo što su  
nakon dužeg vremena upravitelji župe upravo 
redovnički svećenici koji su to bili i prije.  

Nekad 
su župu 
naime, 
sve do 
turskih 

osvajanja, 
vodili 

cisterciti. 
Osim 
toga, 

istaknuo 
je i pozvao vjernike da mole za fra Gorana i fra Josipa 

kako bi što uspješnije vršili svoje poslanje u novoj 
sredini i vjerničkoj zajednici. 

Na kraju euha-
ristije vjernicima 
se obratio i provin-
cijal fra Ivica 
Petanjak zahva-
ljujući biskupu 
Vladi na ukazanom 
povjerenju i 
potičući vjernike da prihvate nove upravitelje župe. 
Osim njega, vjernicima su se obratili i novi župnik fra 
Goran i njegov pomoćnik fra Josip također zahvaljujući 
biskupu na ukazanom povjerenju i pozivajući vjernike 
na dobru buduću suradnju. 

Preuzimanjem 
ove župe fratri 
Kapucini istovre-
meno počinju i 
po prvi puta 

pastoralno 
djelovati na ovim 

prostorima 
Lijepe Naše na 

kojima dosada nisu bili. Tako istovremeno počinju 
pisati i svoju novu povijest koja se za njih od danas 
odvija i na ovim prostorima. Preporučamo u molitve 
novog župnika i župnog vikara i želimo im obilje 
Božjeg blagoslova. 

fra Goran Rukavina 

fra Josip Grivić


