
MISNE NAKANE TIJEKOM TJEDNA od 19. do 25. 

listopada 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISNE NAKANE TIJEKOM TJEDNA 

od 22. do 28. travnja 2019. 

22. IV. 

Ponedjeljak 

23. IV. 

Utorak 

USKRSNI 

PONEDJELJAK 

Juraj, Đurđica 

24. IV. 

Srijeda 

Vjera, Fides, 
Vjeran 

25. IV. 

Četvrtak 

26. IV. 
Petak 

27. IV.  

Subota 

28. IV. 

Nedjelja 

Marko, 
Klarencije 

Montan i 

Maksima 

Euzebije i 

Polion 

DRUGA 

VAZMENA 

NEDJELJA 

  9:00 - + Mirko Ščetinec, Marko,  
                 Matija i Jure Alar, Marija          
                 Kodumija i + iz obit. Ščetinec 
11:00 - PROŠTENJE U MOČILAMA 

19:00 - + Katica i Ivan Kokot i + iz obit.  
             Kokot, Nemec, Kudelić i Oršanić 
 19:00 - + Jakov Anušić, god., Maja i  
                 Mato Lovrić i + iz obit. Anušić 

 18:30 - EUHARISTIJSKO KLANJANJE 
19:00 - + Milan, Ana, Slava i  
                 Ubaldo Buhin 
 19:00 - + Silvija Vrhovski, god.,  
                Slava Mikulić, Milan Horvat i  
           + iz obit. Mikulić, Horvat i Lončar 

 

2. + Marija Golub, god. 3. + Viktor Cvrtila 4. na jednu nakanu za duše u 
čistilištu i za umiruće 5. + Martin, Marija, Milan, Marija, Petar i Elizabeta 
Mihaldinec 6. + Ana, Slavko i Vjekoslav Šimek, god. 7. na čast Duhu Svetom i  
Srcu Isusovom i Marijinom i duše u čistilištu, za ozdravljenje i na jednu 
nakanu i obraćenje djece 8. + Anica Lovrenčić Sabolović, Pavao Sabolović i  
+ iz obit. Lovrenčić, Sabolović i Krajina 9. + Katarina Sinjeri, god., Milan, 
Andrija i Elizabeta Sinjeri i Stjepan Čevis 10. + Morena, Nino i Josip Catela  
11. na jednu nakanu 12. + Đuro Pakuza 13. + Branko Job i Višnja Bertić 
   9:00 - + Vladimir i Željko Kovač, god. 

11:00 - ŽUPNA SVETA MISA 
19:00 - + Hrvoje Babić i Iva Bagić 
 

BISKUPIJA VARAŽDINSKA - ŽUPA SVETOG NIKOLE BISKUPA KOPRIVNICA 

Odgovara: župa Svetog Nikole biskupa Koprivnica 

Ðure Estera 2, Tel. 048/ 621-174, e-mail: zu.sv.nikola@kc.t-com.hr 

Internet stranica: www.zupasvnikolakc.hr 

Koprivnica   -   godina XVII.   -   broj 34.  -  21. travnja 2019. 

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA 

Dj 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4; Iv 20,1-9 

„GOSPODIN JE USKRSNUO!“ 

nego je došao na ovu zemlju. Sada ga je pripravio i za sve nas. A kršćani, Isusovi 
prijatelji, posve će dijeliti Isusovu sudbinu: morat će umirati, ali će s njim i 
suuskrsnuti, kako reče Pavao Kološanima. Za kršćanina sadašnje patnje više 
nisu tragične i besmislene, zato za njega ni grob nije posljednja tamna postaja 
gdje sve prestaje. Zato kršćani znaju ispraćati svoje pokojne uz pjesmu: «Kraljice 
neba, raduj se»! Kad ne bi vjerovali u uskrsnuće, bila bi uzaludna naša vjera. A 
ovako je to sjajno svjedočanstvo vjere. Onaj tko je Isusov bio na ovome svijetu, 
Isusov ostaje. Dapače Isus ga prati i u mučnom prolazu iz vremena u vječnost 
koji se zove smrt. Ali to je rađanje novoga života. To je svjetlo koje obasjava cijeli 
zemaljski čovjekov život i daje mu novi smisao. Kršćaninov život ne završava 
patnjom i grobom, on prelazi u život koji ne prestaje, život punine u Božjoj blizini. 
Vjerujemo u to jer nam je Isus to dokazao današnjim blagdanom. 

Sretan i blagoslovljen Uskrs, žele Vam župnik Tomislav i đakon 
Miljenko sa župnim suradnicima! 

Tomislav Petrić, župnik 

Dragi vjernici, današnji blagdan je najveća 
proslava Kristova i najsjajniji i neoborivi dokaz 
njegova božanstva, ujedno i najsigurniji temelj naše 
svete vjere. Uskrs je neponovljiv, radostan i svet dan. 
Dan što ga učini Gospodin, kako kliče raspjevani 
psalam. Oni učenici na putu  u Emaus rekoše: «A mi 
smo se nadali». Dobro su se nadali, ali su svoju nadu 
gradili na ovozemaljskom životu. Mislili su da Isusovo 
poslanje završava smrću, tamom groba koji je 
zapečaćen teškim kamenom. Za više od toga oni nisu 
bili sposobni. A Isus je pokazao da ima i onaj drugi 
život, bogatiji i ljepši,  život vječni. A on nije rezerviran 
samo za njega. Isus je u njemu bio oduvijek, prije 
nego je došao na ovu zemlju. Sada ga je pripravio i 
za sve nas. A kršćani, Isusovi prijatelji, posve će 
dijeliti Isusovu sudbinu: morat će umirati, ali će s njim 
i suuskrsnuti, kako reče Pavao Kološanima. Za 
kršćanina sadašnje patnje više nisu tragične i 
besmislene, zato za njega ni grob nije posljednja 
tamna postaja gdje sve prestaje. Zato kršćani znaju 
ispraćati svoje pokojne uz pjesmu: «Kraljice neba, 
raduj se»! Kad ne bi vjerovali u uskrsnuće, bila bi 
uzaludna naša vjera. A ovako je to sjajno 
svjedočanstvo vjere. Onaj tko je Isusov bio na ovome 
svijetu, Isusov ostaje. Dapače Isus ga prati i u 
mučnom prolazu iz vremena u vječnost koji se zove 

smrt. Ali to je rađanje novoga života. To je svjetlo 
koje obasjava cijeli zemaljski čovjekov život i 
daje mu novi smisao. Kršćaninov život ne 
završava patnjom i grobom, on prelazi u život koji 
ne prestaje, život punine u Božjoj blizini. 

 

19:00 - 1. + Rozalija Ščrbak, Zlata 
Marijanović i Petar Senjan  

Istinska vjera u Uskrsloga oslobađa nas površnosti, 

gluposti i niskosti. Pomaže nam da nam se život ne 

zapetlja u lažima i ispraznosti! 



 

 

PISMO STUDENTICE TEOLOGIJE … 

Marija Magdalena prva je otišla 

na grob, još za mraka, i otkrila da 

je prazan. Nije bilo Isusa, 

Gospodina koji ju je razumio i 

izliječio, proroka koga je vjerno 

slijedila sve do njegove smrti. 

Koga će sad slijediti? Njena 

tužaljka upućena učenicima: 

„Uzeše Gospodina iz groba i ne 

znamo gdje ga staviše“, mogla bi 

izraziti iskustvo koje mnogi 

kršćani danas proživljavaju – Što 

su učinili s Uskrslim Isusom, gdje 

su stavili Gospodina u koga mi 

vjerujemo – je li to Krist koji 

ispunjava obećanje života ili Isus 

čije sjećanje malo po malo blijedi 

u našim srcima? Ne trebamo 

znanstvene dokaze da bismo 

čvršće vjerovali. Da bismo iskusili 

radost Uskrsa, nije dovoljno 

okrenuti se Učiteljstvu Crkve ili 

proučavati teološke knjige. Da 

bismo susreli Uskrsloga, prije 

svega moramo krenuti na 

putovanje unutra. Ako ga ne 

susretnemo u samima sebi, 

nećemo ga susresti nigdje. 

Kasnije, Ivan opisuje da je Marija 

tražila informacije. No kad je 

ugledala Isusa, bila je toliko 

zaslijepljena žalošću i suzama da 

ga nije prepoznala, mislila je da je 

vrtlar. „Ženo, što plačeš? Koga 

tražiš“, pita je Isus. Možda se i mi 

sami moramo zapitati nešto slično 

vrtlar. „Ženo, što plačeš? Koga 

tražiš“, pita je Isus. Možda se i mi 

sami moramo zapitati nešto slično 

– zašto je naša vjera tako tužna i 

prigušena? Što kršćani 

današnjice traže? Za čime 

čeznemo? Idemo li uokolo tražeći 

Isusa kojeg trebamo da bismo se 

osjećali puni života u svojim 

zajednicama? Kad Marija ne 

prepoznaje Isusa, zove je 

Imenom, s istom nježnošću u 

glasu kao kad su hodali 

Galilejom: „'Marijo!' Ona se 

okrene te će mu hebrejski: 

'Rabbuni!' – što znači: 'Učitelju!'“ 

Marija susreće Uskrsloga kad se 

osjeća osobno pozvanom. To je 

srž uskrsne vjere. Isus nam se 

pokazuje pun života kad se 

osjećamo pozvanima našim 

vlastitim imenom i čujemo poziv 

koji ima za svakoga od nas. Tada 

naša vjera raste. Naša vjera u 

živoga Krista neće biti oživljena 

samo uskršnjim izvještajima. 

Nećemo ga propisno upoznati 

ako ne tražimo živ, osobni kontakt 

s njime. Kombinacija Isusove 

ljubavi koju upoznajemo kroz 

Evanđelje i tražimo osobno u 

dubini srca, najbolji su vodič do 

susreta s Uskrslim.       (as) 

O B A V I J E S T I 

KRŠTENJA 

 Susret ministranata: 
     - subota 11:00 sati. 
 Mješoviti zbor, srijeda poslije sv. mise. 
 Zbor mješovitog uzrasta, subota 11:00 sati. 
 Zbor mladih, subota prema dogovoru. 
 Utorkom poslije sv. mise molitvena zajednica župe Sv. 

Nikole ima svoje molitvene susrete.  

Dođite i molite s nama! 

SUBOTA 

27. travnja 2019. 

12:00 sati 

KARLO RAC 

EMA RAJN 

LOVRO PINTARIĆ 

 

NEDJLJA 

28. travnja 2019. 

12:00 sati 

IDA KLJAJIĆ 

ARTUR GLAVICA 

= > POTVRĐENICI 

NEMAJU 

VJERONAUK 

OVAJ TJEDAN 

= > PRVOPRIČESNICI 

NEMAJU 

VJERONAUK OVAJ 

TJEDAN 

 

 

 

 

 

VJERONAUK ZA SAKRAMENTE: 

 

NEDJELJA, 28. 4. 2019.  

20:00 SATI 

prof. NATALIJA IMBRIŠAK 

 

 

KONCERT  

NA 

ORGULJAMA 

 

JEDAN DAN IMA 1440 MINUTA. 

ODVOJITE BAREM 10 MINUTA ZA 

MOLITVU I RAZMIŠLJANJE I VIDJET 

ĆETE DA ĆE TI TRENUCI BITI SVJETLO 

VAŠEM DANU. OVE MISLI MOGU 

VAM POMOĆI I BITI VAM PUTOKAZ! 

 


