
HRVATSKI KATOLIČKI CENTAR “ Sv. Leopold B. Mandić” 

22 Fitzgerald Road Sunshine West Vic 3020                                                                   

Po Box 366 Sunshine Vic 3020                                                                                             

p : 03 9363 7434   e: hkcmelbourne@gmail.com    

                Svećenik: Vlč. Josip Grubišić  m: 0481 357 221    

                                     

TJEDNI LISTIĆ                                                                                                                
CVJETNICA-NEDJELJA MUKE GOSPODNJE  28.ožujka 2021                                          

 

RASPORED SVETIH MISA:                                                                                                                          
Ponedjeljak:  29. ožuljak  VELIKA ISPOVIJED U SPRIGVALU                                                                               
Utorak:           30. ožuljak VELIKA ISPOVIJED U GEELONGU                                                                                                          
Srijeda:           31. ožuljak  u 11 sati  ISPOVIJED UMIROVLJENIKA 
Četvrtak:        01. travanj u 19 sati   Obredi Velikog Četvrtka                                                                                             
Petak:             02. travanj u 15 sati Obredi VELIKOG PETKA 
Subota:           03. travanj u 20 sati Obredi VELIKE SUBOTE                                                                                            
Nedjelja:        04. travanj   u 9 i 11 sati. U S K R S 
     

 

                                                                                                                                                                  

DAROVATELJI:   

Za crkvene potrebe: N.N. Ivan i Delfa Raspudić 

Na čast sv. Ante:   Ivo Badrov, Ika Valizđić,  

Sv. Josipu: Obitelj Lulić 

Za Caritas:  Petar i Anđa Protuđer, 

Za potres:  Milka Šetka, Petar i Kata Čabraja 

  

 

 

Zahvaljujem svima Vama koji pomažete i mislite na naš Centar. HVALA! 

Ako smo nekoga izostavili ili napisali krivo ime, molimo Vas da nam javite. 

Iskrena Hvala Svima!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hosana, izraelskom kralju 
 

„Hosana! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, kralj Izraelov!” Tim rječima 
pozdravljali su ljudi Isusa u Jeruzalemu, kad je dojahao na magaretu. 
Tu je govor o kralju koji dolazi u ime Božje; to je dugoočekivani Mesija. Već su 
proroci govorili o njemu, kao na primjer Zaharija (9,9): “Klikni iz sveg grla, Kćeri 
sionska! Viči od radosti, Kćeri jeruzalemska! Tvoj kralj se evo tebi vraća; pravičan 
je i pobjedonosan, ponizan jaše na magaretu, na magarcu, mladetu magaričinu.” 
Ali kakav je to bio kralj, kojeg su ljudi očekivali? Najpobožniji među njima 
predstavljali su sebi zemaljskog vlastodržca, koji bi nadmašio kraljeve Šaula, Davida 
i Salomona u moći i sjaju! 
Ipak na iznenađujući način taj se kralj zadovoljava time, da ulazi u Jeruzalem na 
mladetu magaričinu. Ipak: tu su mnogi ljudi, koji ga primaju s palminim granama. 
Gdje su kraljevi vojnici? Gdje je njegova vojska, s kojom on- kako se nada – treba 
istjerati omraženog rimskog okupatora iz zemlje? Tako misle ljudi; a planovi i 
putovi Božji su drukčiji. 
Biblijski i povijesni pogled na Isusov ulazak u Jeruzalem događa se po križu i po 
Isusovu uskrsnuću. Tu se pokazuje, da je Isusovo kraljevstvo druge prirode nego li je 
to kraljevstvo moćnika i velikana ovoga svijeta. Isus će pred Pilatom odgovoriti: “Ti 
kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu.” (Iv 
18,37) Ovome kralju nije do moći mača, nego do svjedočanstva istine. Bog sam 
poslao je svoga Sina u ovaj svijet, da ljudima navijesti, tko je stvarno Bog, što on 
daruje ljudima i kako trebamo odgovoriti na Božja obećanja. Taj kralj će trijumfirati, 
slaviti pobjedu na križu, a ne vojnom silom! 
Sami Isusovi učenici još tada nisu razumjeli njega, kad je ušao u Jeruzalem i kad je 
na sebe uzeo patnju i smrt na križu. Tek kad je bio proslavljen, kaže evanđelist Ivan, 
tada se prisjetiše da je to o njemu bilo napisano i da mu baš to učiniše (Iv 12,16). 
Također i za nas vrijedi, da uvijek iznova priznamo, kako nismo prozreli Božje 
putove. Ono što se broji je vjera i povjerenje u Božju dobru provindost. Mi smijemo 
priznati Isusa Krista kraljem neba i zemlje. Ne zaboravimo, da njegova uskrsna 
pobjeda nad smrću pretpostavlja put križa! Pozvani smo da idemo ovim putom 
zajedno s Isusom: tada će u našemu životu biti bistro i jasno, gdje nam se prije činilo 
da je sve tamno. Jer, život u Kristu je jači od smrti; ljubav Božja pokazuje se kao 
pobjednička, i mi vjerom u Krista, već sada smijemo u njoj sudjelovati. 



UMRLI: Preminuo je +STJEPAN LISNIĆ(63) Sprovod 

je u utorak, 30.3.21. u 10.00. Obitelji kršćanska sućut. Pokoj 

vječni.. 

RUČAK NA VELIKI PETAK–GOOD FRIDAY LUNCH 

u HKC Sunshine: Petak 2. travnja 2021. od 11:30 do 

14:30 sati. Biti će mogućnost dati donaciju za “Royal 

Children’s Hospital” Na jelovniku će biti  riba s gradela: 

zubatac $40, lignje $40, kalamari $30 te gratis posne 

palačinke  i kava Obavezna rezervacija na telefon: 0468 721 

685 ili Web stranici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              RASPORED USKRSNIH BLAGDANA 2021.                                      

VELIKA ISPOVIJED: U srijedu, 31. ožujka 2021. do 15.00 do 19.00 sati.                                                                                                                                                  

CVJETNICA: 28. ožujka 2021; Sv. mise su u 9 i 11 sati.                                                                                                                                                 

Prije misa biti će blagoslov maslinovih i palminih grančica. Na misi u 9 se čita, a na 

misi u 11 se pjeva Muka.                                                                                           

VELIKI ČETVRTAK: 01. travnja 2021. Obredi Velikog Četvrtka su u 19:00 sati.                                                                                                            

Veliki Četvrtak je spomen na Isusovu posljednju večeru sa svojim učenicima. To je 

dan kada je ustanovljena Euharistija i Svećenički Red. Poslije mise slijedi prijenos 

Sv. Otajstva i klanjanje do ponoći.                                                          

VELIKI PETAK:02. travnja 2021. Obredi Velikog Petka su u 15:00 sati.                                                                                                                    

Veliki Petak je dan kada je naš Gospodin Isus Krist umro na križu.                      

Obredi se sastoje od tri dijela: služba riječi u kojoj se pjeva Muka Gospodina 

našega Isusa Krista, klanjanje Svetom Križu i obred Svete pričesti.                                  

Na Veliki Petak je zapovjedani post i nemrs. (Prilog koji se bude prikupio biti će 

namjenjen za Caritas.)                                                                                                

VELIKA SUBOTA: 03. travnja 2021.                                                                                                                                                 

Blagoslov jela: u 10:00 sati ujutro.                                                                                 

Obredi Velike Subote su u 20:00 sati.                                                                                                                                              

Na Veliku subotu Crkva ostaje uz grob Gospodnji razmatrajući njegovu muku i 

smrt. Obredi se sastoje od četiri dijela: Služba svjetla, Služba riječi, Krsna služba i 

Euharistijska služba.                                                                                                   

USKRS:  04. travnja 2021.                                                                                                                                                                              

Sv. mise su u 9 i 11 sati.                                                                                                              

USKRSNI PONEDJELJAK:  05. travnja 2021: Sv. misa će biti u 11 sati                                                                 

Svima Vama braćo i sestre, Hrvatice i Hrvati želimo  SRETAN USKRS!                                                                                                                                    

Vlč. Josip Grubišić i Crkveni Odbor!                                          

 

 
 

 

 

                                                  


