POHOD SVETOG OCA BENEDIKTA XVI. NAŠOJ DOMOVINI
04. I 05. LIPNJA 2011.
Sveti će Otac boraviti u Zagrebu u
subotu 4. i nedjelju 5. lipnja 2011. godine,
a geslo pohoda bit će "Zajedno u Kristu".
Nakon svečanog dočeka u zagrebačkoj
zračnoj luci Papa će se susresti s predstavnicma državne vlasti Republike
Hrvatske.
U Hrvatskom narodnom kazalištu Sveti
Otac susrest će se s predstavnicima kulture, akademske zajednice, poduzetnika,
civilnog društva, politike, diplomatskog
zbora te s poglavarima vjerskih zajednica.
Na kraju prvoga dana Papa će biti
na molitvenom bdijenju s mladima na
središnjem zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića. (Svi oni koji žele sudjelovati
na bdjenju trebaju se prijaviti zbog propusnica).
Središnja točka pastirskog pohoda Republici Hrvatskoj bit će svečano euharistijsko slavlje u povodu Nacionalnog susreta
hrvatskih katoličkih obitelji, koje će Sveti
Otac predvoditi u nedjelju 5. lipnja, na
zagrebačkom Hipodromu.
Poslije svete mise papa Benedikt XVI.
predmolit će molitvu "Kraljice neba"
i iz Zagreba, u svom tradicionalnom
nedjeljnom podnevnom obraćanju, uputiti poruku vjernicima diljem svijeta.
U nedjelju popodne Papa će u
zagrebačkoj katedrali predmoliti molitvu Večernje u zajedništvu s biskupima,
svećenicima, redovnicima, redovnicama,
bogoslovima i sjemeništarcima. Potom će
se Sveti Otac pomoliti na grobu blaženog
kardinala Alojzija Stepinca.

SLIKA MAJKE BOŽJE OD KAMENITIH VRATA
U sklopu pripreme za proslavu Nacionalnog dana hrvatskih katoličkih obitelji i
pohod Svetoga Oca Benedikta XVI u našoj
crkvi boravit će od 17. 05. - 20. 05. 2011.
godine SLIKA MAJKE BOŽJE OD KAMENITIH VRATA. Oko slike okupimo se na molitvu i zajedničke susrete.
SUSRET MLADIH SA PAPOM - TRG BANA
JOSIPA JELAČIĆA, SUBOTA 4.6.2011.
POSTOJE DVIJE PRIJAVE
1. ZA VOLONTERE
• 10 ljudi iz svake župe
• preporuča se da su stariji od 35 godina pa do 60, a mogu i mlađi ali ne
mlađi od 17
• Molim da se svi zainteresirani prijave
do sredine tjedna 20.4.2011 u sakristiji ili župnom uredu.
2. ZA BDJENJE MLADIH SA PAPOM
• prijavljuju se svi koji želi biti toga dana
na Trgu bana Josipa Jelačića
• bdijenje je isključivo za mlade od 15
pa do 35 godina
• moli se da se ne prijavljuju stariji, a ni
organizirane skupine krizmanika već
tko od krizmanika želi
• prijave za subotnje bdijenje se
izvršavaju isključivo preko župa i
svi prijavljeni će dobiti karte jer bez
karata neće biti moguć ulazak na Trg
Molimo da se svi zainteresirani za bdjenje
prijave do sredine tjedna 20.4.2011. u
sakristiji ili župnom uredu.
Nakon toga dogovorit ćemo sastanak u
župi radi detaljnijih informacija
Izdaje:

Franjevački samostan i župa
Majke Božje Lurdske
Vrbanićeva 35, 10 000 ZAGREB
centrala: 01 / 46 600 30
župni ured: 01 / 46 605 55 (tel./fax)
www.gospa-lurdska.hr
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“NJEGOVO USKRSLO SRCE ZA NAS KUCA”
Dragi župljani!
Sveti ili Veliki tjedan, posebno Vazmeno trodnevlje, vrhunac je liturgijske godine. Tijekom Velikoga tjedna čitanjem
biblijskih tekstova od Cvjetnice do Uskrsa,
valja nam se pripremiti za Uskrs, jer upravo ovdje slavimo otajstva našega spasenja: muku, smrt i uskrsnuće Isusa Krista.
Veliki tjedan zaslužuje našu pozornost jer
je izvor i vrhunac našega otkupljenja,ovo
vrijeme zaslužuje našu pažnju, naše vrijeme i posebno nas same, jer smo ovim
događjima spašeni.
A sve nas ovo ima priprmiti na naj uvzišenije otajstvo ljudske povijesti: Pobjedu
Isusovu nad smrću svih koji mu vjeruju i
koji Ga ljube. Od Onog Isusovog dana grobovi su samo privremena boravišta, kao i
kuće u kojima stanujemo za zemaljskoga
života, jer nam je Isus uskrsli pokazao da
je naša domovina i naša kuća u Nebu. Grobovi će ostati prazni i samo uspomena na
privremeno boravište. Apostoli su se čudili
na grobu, ali zbog njihova svjedočenja mi
znademo da je Isus uskrsnuo te da ćemo i
mi uskrsnuti. No, da bi naše uskrsnuće bilo
na našu sreću, treba trčati za Njim, Sinom
Božjim, Sinom Marijinim i vjerovati svakoj
njegovoj riječi. Treba živjeti po Njegovim
riječima. A On će onda obrisati svaku našu
suzu, nagraditi svako učinjeno dobro i nadoknaditi sve lijepo što nam je bilo uskraćeno na zemlji. I više od toga: gledat ćemo
Božje lice, plivat ćemo u Božjoj ljubavi,
pjevat ćemo pobjedničku pjesmu u svadbenoj povorci Jaganjčevoj i gostit ćemo
se za nebeskim stolom. Srce će nam gorjeti kao učenicima na putu u Emaus dok

im je tumačio pisma i bit ćemo sretni kad
nam On razlomi kruh kao u Emausu. Kršćanin traži ono što je gore, gdje Krist sjedi
s desna Bogu Ocu, jer gore nas Krist čeka,
odande nas još jače ljubi, njegovo uskrslo
srce za nas kuca. Mi svetkujemo na novi
način, bez zlobe i pakosti, bez raskalašenosti i pijanstva. Svetkujemo čista srca i
mirne savjesti. Slavimo Boga koji je proslavio svoga Sina i koji je i nas, po Njemu,
uzeo za svoju djecu. Trudit ćemo se da i mi
prolazimo zemljom čineći dobro kao i naš
Spasitelj te tako budemo svjedoci svijeta
koji je s Kristom započeo.
Dok slavimo ova najuzvišenija otajstva
naše vjere, neka naše molitve i pothvati
budu usmjereni Gospodinu i za blagoslovljeni pohod Svetog Oca našem gradu
i našoj Domovini. Poseban je to događaj,
najvažniji crkveni događaj u ovoj godini.
Neka u tom pohodu Dobri Bog po Svetom
Ocu Benediktu ojača vjeru, nadu i osnaži
ljubav u našim obiteljima i našem narodu.
Neka Uskrsli Isus blagoslovi svakog
pojedinca i sve obitelji u našem narodu,

SRETAN USKRS!

VAZMENO TRODNEVLJE
Cvjetnicom započinje Veliki ili Sveti
tjedan, u kojem slavimo najveće tajne
kršćanstva: Isusovu muku, smrt, pokop i
uskrsnuće. Cvjetnica je uvod u to slavlje.
VELIKI ČETVRTAK
Na Veliki četvrtak, prvi dan svetog
trodnevlja, Kristovi vjernici i čitava Crkva
sjeća se dana Večere Gospodnje i ustanovljenja Euharistije. Na ovaj dan Isus je
posljednji put proslavio sa svojim učenicima blagdan Pashe i ustanovio svećenički
red i svetu Euharistiju - Misu. Najveći čin
kršćanskog kulta i jedan od glavnih sakramenata, po kojoj se svi kršćani svijeta
prepoznaju. Danas je Isus ostavio svijetu
znakove svoje trajne prisutnosti u kruhu i
vinu i tako predao čitavom čovječanstvu
svoje Tijelo i Krv kao polog i garanciju pobjede nad zlom, patnjom i smrću. U liturgiji danas prolazimo dvoranom posljednje večere koja se odvija u kući za vrijeme
židovskog blagdana Pashe koju je Krist
proslavio s dvanaestoricom apostola.
VELIKI PETAK
Na Veliki petak sjećamo se Isusove
smrti na križu. Danas je dan kada je za
otkup svakog čovjeka svoj život Isus na
križu predao. Na ovaj dan potpunog ljudskog pada i sramote u kojem je ova naša
zemlja primila na sebe zločin ubojstva samoga Boga, prisjećamo se Isusova pribijanja, razapinjanja i smrti na križu. Danas
nema svete mise, ali obredi Velikog petka
su prebogati ganućem i ljepotom molitve
za Crkvu i čitav svijet. Moleći, klanjajući se i ljubeći križ danas razmišljajmo o
tome kako smo ubojstvom Sina Božjega
ubili sami sebe, svoga Stvoritelja i vladara
neba i zemlje. Isus koji je uzeo naše grijehe, patnju i smrt i svojom nas smrću toliko
uzljubio, darovao nam otkupiteljski vječni
život. Današnji dan nam je pokazao koliki
je mrak ljudskog stvorenja u njegovoj duši
i kolika može biti opakost ljudskih djela.

U tom mraku Velikoga petka, moleći i
klanjajući se njegovu svetom križu osjetimo silnu utjehu i neka se na nas i u naše
duše izliju i urežu njegove riječi “Oče
oprosti im jer ne znaju što čine.”.
VELIKA SUBOTA
Velika subota dan je Isusova počinka u
grobu. No, prije pola noći slavi se Isusovo
uskrsnuće Vazmenim bdijenjem. Danas,
na Veliku subotu, Ti mirno počivaš u Josipovom grobu, tvoje otkupiteljsko djelo
za čovječanstvo je dovršeno. U grob si sa
sobom ponio sve naše neprijatelje, sve
grijehe i sve ono što razara na ovoj zemlji
tvoje stvorenje - čovjeka, prirodu i čitav
svijet. Danas nad tvojim grobom stoji
tvoja majka Marija i duboko u svom srcu
promišlja. Ona je živjela s Tobom, ali i bez
Tebe, dok si koračao ovom zemljom, ali
sada je ostala bez Tebe. Nije sama, ona
je po Isusovim riječima upućenim ljubljenom učeniku Ivanu “Evo ti majke” postala
i naša majka. Naš uzor, naša nada u boli i
dostojanstvu. Primjer vjere u Tebe.
S Marijom, danas i mi uđimo u mir i
posjetimo Isusov grob. Neka nam taj Isusov grob danas bude snaga i utjeha. Za
sva naša progonstva,promašaje u životu,
patnje, ovisnosti, bolesti i žalosti.
Hvala ti Isuse za most koji se upravo
danas gradi između Boga i nas, Tebe i
nas. Između zemaljskog života i života u
vječnosti. S tom nadom iščekujmo sutrašnji, ali i konačni dan slave uskrsnuća Gospodinova.

RASPORED BOGOSLUŽJA
KROZ VELIKI TJEDAN
VELIKI PONEDJELJAK I UTORAK
Ispovijedanje
Prijepodne:
06.30 - 12.00 sati
Poslijepodne: 16.00 - 20.00 sati
Svete mise:
7, 8 i 19.00 sati
VELIKA SRIJEDA
Ispovijedanje
Prijepodne:
Poslijepodne:
Svete mise:
“Gospin Plač” -

06.30 - 12.00 sati
16.00 - 20.00 sati
7, 8 i 19.00 sati
19.30 sati

VELIKI ČETVRTAK
Ispovijedanje
Prijepodne:
06.30 - 12.00 sati
Poslijepodne: 16.00 - 18.45 sati
Molitva u crkvi u 7.00 sati
Misa večere Gospodnje u 19.00 sati
Getsemanska ura u 23.00 sata
VELIKI PETAK
Ispovijedanje
Prijepodne:
06.30 - 12.00 sati
Poslijepodne: 16.00 - 20.00 sati
Molitva u crkvi u 7.00 sati
Bogoslužje Muke Gospodnje u 19.00 sati
VELIKA SUBOTA
Ispovijedanje
Prijepodne:
06.30 - 12.00 sati
Poslijepodne: 16.00 - 19.45 sati
Molitva u crkvi u 7.00 sati
Vazmeno bdjenje u 20.00 sati
*****

USKRS - NEDJELJA USKRSNUĆA
GOSPODNJEG
Na Uskrs nema ispovijedanja!
Svete mise u 7, 8, 9, 10, 11.30 i 19
Blagoslov jela nakon svake mise.

DOGAĐANJA U SVETIŠTU
MAJKE BOŽJE LURDSKE
SLAVLJE SAKRAMENATA U ŽUPI
Slavlje sakramenata kršćanske inicijacije
za odrasle bit će u subotu 07. svibnja u
10 sati
Slavlje sakramenta potvrde bit će u
subotu 14. svibnja u 10 sati.
Slavlje sakramenta Prve svete pričesti bit
će u nedjelju 22. svibnja u 9.30 sati.
Sv. ispovijed za krizmanike, kumove i
roditelje, 13. svibnja u 20 sati u crkvi.
Sv. ispovijed za prvopričesnike i roditelje
21. svibnja u 10 sati.
CJELODNEVNO KLANJANJE NA VELIKI
ČETVRTAK
Na Veliki četvrtak 21. travnja cjelodnevno
klanjanje pred Presvetim Sakramentom
od 8:30 - 19 sati.
OBITELJSKA ZAJEDNICA
U našoj župi osnovana je obiteljska
zajednica. Želja nam je da kroz zajedničku
molitvu, susrete i druženja sve više
rasti u vjeri i produbljivati svoj odnos s
Bogom, izgrađivati zdrave odnose u svojim obiteljima i međusobno se povezivati.
Pozivamo sve koji se žele uključiti u zajednicu da nam se priključe na idućem susretu u nedjelju 29. svibnja u 17 sati.
CARITAS ŽUPE MAJKE BOŽJE LURDSKE
Poslanje Caritasa je razvijanje osjetljivosti
za ljude koji se nalaze u potrebi. Glavna
svrha nije samo materijalno pomaganje,
već prije svega razvijanje solidarnosti i
kršćanske blizine prema onima koji su je
potrebni. Potičemo sve one koji mogu da
se uključe u akciju „5 za 1“ našeg župnog
Caritasa, koja je zamišljena kao zajednička
skrb za potrebite obitelji iz naše župe. Pet
obitelji koje imaju stalna, redovita primanja, pomažu jednoj obitelji u potrebi.
Svi koji su spremni pomoći potrebitima
mogu se javiti u naš župni Caritas srijedom od 17:30 – 19:00 ili na broj mobitela
092/300 4923.

