
ŽUPNE OBAVIJESTI:  
 

NEDJELJA USKRSNUĆA 
GOSPODNJEGA  

 USKRS 
 

24. travnja 2011. 
----------------------- 

Svim vjernicima, župljanima, dobročiniteljima 
ove naše župe, župne crkve i župnih liturgijskih 

centara zahvalna srca  želimo  

Sretan i blagoslovljen Uskrs! 
 Svima od srca zahvaljujemo! 

---------------------------------------------------------- 

   Blagoslov jela je iza mise u 9 i iza župne mise  
u 11 sati. 
   Sutra: Uskrsni ponedjeljak = Drugi dan 
Uskrsa, slavi se još kao blagdan, mise su po 
nedjeljnom rasporedu, dakle u 9 sati, župna u 11 
i u hotelu u 17 sati. 

  Cijeli ovaj tjedan = uskrsni (uskrsna osmina). 
Preporučujemo zato da prema svojim 
mogućnostima dođete na misu. 
 

  Sljedeća nedjelja je 2. vazmena – mise su po 
nedjeljnom rasporedu. 

 
  Dana 15. svibnja (nedjelja) organiziramo 
hodočašće u svetište sv. Leopolda Bogdana 
Mandića u Osijek. Svi zainteresirani mogu se 
početi javljati u župni ured, na osobit način 
mladi. 
 

Izdaje: Župa Pođenja BDM  - Topusko 
Kapucini : 
Župnik:    fra Goran  Rukavina 
Kapelan : fra Josip Grivić 

Dragi župljani! 
 

Što znači „uskrsnuće tijela“? Uskrsnuće tijela znači da 
poslije smrti ne će živjeti samo duhovna duša odijeljena 
od tijela, nego da će i naša smrtna tijela jednom oživjeti.   

    Ovo pitanje i odgovor nalazi se u Kompendiju 
Katekizma Katoličke Crkve. Slavimo svetkovinu Isusova 
Uskrsnuća kada se radosno okupljamo oko našeg 
uskrslog Gospodina obnavljajući svoju vjeru u 
Uskrsnuće. Sada, hodeći u vazmenom vremenu, iz te 
vjere dalje živimo svatko noseći svoj križ, ali u nadi. U 
nadi, trudeći se da naš ovozemaljski život završi u Kristu 
Isusu. Kako je rekao sv. Pavao: Vjerodostojna je riječ: 
Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti . 
 U našoj župi Pohođenje B. D. M. dogodile su se 
mnoge lijepe stvari, bliži se i vrijeme sakramenta Svete 
pričesti. Naši pripravnici za Prvu pričest do sada su se 
trudili steći dovoljno znanje o vlastitoj vjeri te će još 
proći kroz brižljivu pripravu kako bi, prema svojim 
mogućnostima shvatili otajstvo Krista i kako bi s vjerom 
i pobožnosšću primili Gospodinovo Tijelo. No, svjesni 
smo kako veliku ulogu u pripravi ima prije svega obitelj. 
Stoga Vas sve potičem da na što vjerodostojniji način 
pratite vlastitu djecu osobnim svjedočanstvom vjere. 
Kako stvaranjem duhovnog ozračja u obitelji tako i 
redovitim sudjelovanjem na euharistijskom slavlju. Bilo 
bi žalosno kada bi roditelji svoju dužnost odgoja u vjeri 
prebacili samo na svećenika i katehiste pritom 
zaboravljajući i svoje pravo odgojitelja u vjeri. Ujedno 
Vam se zahvaljujem na povjerenju koje ste iskazali nama 
kapucinima, nama dvojici fratara, te vas ujedno molim za 
što veću daljnju suradnju. Jako lijepo ste nas primili, a 
mnogi od vas ste nam i puno pomogli. Hvala vam i za 
vaše molitve. 
 Ujedno, koristim prigodu zahvaliti se prije svega svim našim 
novim kao i dosadašnjim suradnicima koji su rado svojom pomoći, 
angažmanom u liturgiji ili na bilo koji način doprinjeli da je prošlo 
razdoblje korizme, Velikog tjedna te samog Uskrsa obilježeno na način 
međusobne ljubavi, razumijevanja i duhovnog rasta ove naše župe koja 
ima bogatu tradiciju. No, da ne bi ostali samo na tradiciji, sve Vas potičem 
na daljnji angažman. Kada jedan dio povijesti završi treba graditi onaj 
drugi dio, a to opet ne možemo bez Vas i Vaše suradnje.  
 Neka Vas sve prati Duh Sveti da, radosno slaveći euharistiju, svi 
zajedno prispijemo onom konačnom cilju koji su nalazi u Gospodinu. 
                                         Vaš župnik, fra Goran Rukavina  
 

  24. 4. 2011.                                      God. I, br. 4. 
 

Vitraj: Kristovo usk                         
rsnuće - rad, akadem. slikara Marijana Jakubina 

         
      
 
 



OBREDI USKRSNOG BDIJENJA 
 
 

Na Veliku subotu Crkva je u tišini. 
Navečer se vjernici okupljaju na 
Vazmeno bdijenje. Prvi dio je 
Služba svjetla. Svećenik pred 
ulaznim vratima crkve blagoslivlja 
vatru – znak života i radosti. Vatra 
bukti, raspiruje se i grije, ona 
okuplja ljude oko sebe. Na toj vatri 
se upali velika uskrsna svijeća – 
simbol Krista Uskrsloga. Potom se 
u procesiji unosi u zamračenu 
crkvu i na tri mjesta se zaustavlja i 
kliče: Svjetlo Kristovo! Od nje 
ministranti pale svoje svijeće i 
prenose plamen dalje, kao što se 
svjetlo vjere prenosilo s koljena na 
koljeno, od naroda do naroda. 
Potom se upale sva svjetla u crkvi i 
svi s upaljenim svijećama slušaju 
veličanstveni Vazmeni hvalospjev 
uskrsnoj svijeći. Nakon toga se 
utrnu svijeće i slijedi Služba riječi 
koja iznosi ključne događaje 
povijesti spasenja; potom krsna 
služba s litanijama svih svetih, 
blagoslovom vode, krštenje 
odraslih ili obnova krsnih obećanja 
i euharistijska služba.  

 
Zvona ponovno 
zvone na Slavu. 

 
- Tako smo ušli u 

najveću svetkovinu naše vjere - USKRSNUĆE 
KRISTOVO. U njegovu Uskrsnuću slavimo 
vlastito uzdignuće. Dao Bog da se svima nama 
dogodi! 
 

USKRSNA NADA U NEMIRU BEZNAĐA 
Pokušao sam razmišljati 

zašto je u čovjeku današnjice i 
ovog našeg čovjeka toliko 
nemira i beznađa. Toliko 
depresije, bola, žalosti. To je 
stoga što je nemirno srce naše 
dok se ne smiri u Njemu. 
Duhovni mir, mir Uskrsloga 
nam je potrebniji od bilo čega. Od svakog materijalnog 
dobra, od svih utrka, svih takmičenja. Sveto Pismo 
govori o nadi u beznađu. Ne koristi termin nada, već 
koristi pouzdanje. A zna se u koga nam se pouzdati. 
Vjerujem da znate u koju osobu mi polažemo sve naše 
nade, sve naše tjeskobe, padove žalosti. Sva naša 
nesnalaženja, sve naše strahove,… a nadati se u 
stvarnosti može osoba koja u sebi i s Bogom 
uspostavila duhovni mir. 

No, mir Uskrsloga, mir Isusa Krista nije ništa nego 
Netko. A taj je netko Bog, njegovo evanđelje, pouzdanje 
u Božju pomoć kada je izgubljena svaka nada.  

Jednom je svećenik propovijedao svojim vjernicima. 
Pokazao im bijeli papir na kojem je bila crna točka. 
Pitao ih što vidite. Na prvi, drugi i treći upit dali su 
odgovor : 'Vidimo crnu točku'. Nakon trećeg odgovora 
on im uzvratio: '' zar ne vidite bijeli papir, na kojem je 
crna točka?'' 

Ta priča govori kako čovjek često vidi crno, a ne vidi 
bijelo. Vidi beznađe, crninu, neuspjeh, loše strane, a ne 
vidi pozitivno kod braće ljudi. Vidi grijeh, trn u oku 
brata svoga, a ne vidi ljepotu bratove duše. Uskrsna 
nada je u nama. Tebi i meni Isus preko vazmenog 
trodnevlja poručuje da u beznađu vidiš svjetlo. Da 
preko Velikog Petka dolaziš do zore uskrsnuća. 
Nekome je to možda težak govor. Ali je stvarnost. .. 
Apostoli su cijelu noć ribarili, a nisu ništa ulovili. Na 
kraju su svoje pouzdanje stavili u Boga, povjerovali su 
Isusu i bili su uspješni. 
Ti i ja, dragi čitatelju župskog listića, ovog Uskrsa se 
susrećemo s osobom Isusa Krista. On donosi Mir, daje 
nam temelj za nadu. Prihvatimo ga. Isus je naša nada, 
temelj na kojem počiva Crkva. Temelj za našu 
sadašnjost i budućnost.                         

 fra Josip Grivić, kapelan 

Neki  uskrsni  simboli u našem narodu 
Uz slavlje Uskrsa najčešće se vežu brojni simboli i 

običaji koji variraju od zemlje do zemlje. No 
većini je zajedničko ukrašavanje pisanica. Česti 
simboli jesu pisanice, zečevi i pilići, a također i 

brojne slastice.  
Grančice - Djeca su ponekad darivana u 

zamjenu za određenu 
uslugu; kada bi raznosila 
blagoslovljenu vatru po 
kućama ili ako na Cvjetnicu 
u kuću unesu blagoslovljene 
grančice. 

Zec – Majke i bake su znale 
skrivati jaja u travu u vrtu  s pričom da ih je donio 
zec. Zato i danas ponegdje majke i bake upućuju 
djecu da od raznih kupovnih materijala načine 
gnijezdo i ostave ga na balkonu ili negdje u kući, u 
očekivanju uskrsnoga darovatelja.  

Osim pisanica, uskrsne običaje prate i motivi 
zečića i pilića. Možemo ih, povezati s buđenjem 
prirode.Pahuljasto žuto pile izravan je "nastavak" 
priče o jaju.  Zec je u našim uskrsnim običajima 
noviji motiv. "Preuzeli" smo ga iz nekih europskih 
zemalja, gdje je poznat kao pratilac staronjemačke 
boginje plodnosti. 


