
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                                                                                                    
3. USKRSNA NEDJ, 01. svibanj 2022.  

Ljubiš li me? 
 
Odlučujuće Isusove riječi Petru, prije nego će mu povjeriti zadaću, da vodi Crkvu, bilo je trostruko 
pitanje: “Šimune Ivanov, ljubiš li me?” Isus je najprije pitao: “Ljubiš li me više nego ovi?” 
Upravo karakterno kolebljivom Petru, koji je Gospodina tri puta zatajio prije njegove smrti, Isus 
povjerava nakon svoga uskrsnuća univerzalnu pastirsku službu u Crkvi. U crkveno političkim 
kategorijama mogli bismo pitati, je li to bila dobra osobna odluka. Jer mi ljudi uvijek činimo tako, 
kao da bi najprije od osobne kvalitete naših papa i biskupa ovisilo, hoće li Crkvi i dalje ići dobro ili 
ne. Bilo je i još uvijek ima najrazličitijih očekivanja za novog papu ili novog biskupa, naravno i za 
jednog župnika i druge osobe, koje su odgovorne u Crkvi. 
 
Odlučujuće za pastirsku službu Petrovu prema Isusovom shvaćanju je ljubav. I baš je tu ljubav našao 
Petar nakon svoga trostrukog zatajenja Isusa. On se kajao i darovano mu je oproštenje. Pravi uzrok 
njegova podbačaja bila je prevelika sigurnost u samoga sebe: on je mislio, da može biti više vjeran od 
ostalih apostola; on je želio i svoj život dati za Isusa. Petar je mislio: “Ako se i svi sablazne, ja 
neću!” (Mk 14,29) Kako je brzo pobijeno to precjenjivanje samoga sebe kroz trostruko zatajenje 
Isusa. I sad Isus pita ciljano Petra, je li ga on ljubi “više” nego ostali. Petar odbija pogrešku oholosti 
nad drugima, i jednostavno priznaje: “Da, Gospodine, ti znaš, da te volim.” 
 
Odlučujuće u Kristovoj Crkvi je vjernost Gospodinu, ljubav prema njemu. Na to su svi pozvani, 
pastiri i vjernici. Crkva konačno nije ljudsko djelo, nego od Boga u Duhu Svetom sazvani narod. Ona 
je tajanstveno tijelo Kristovo, kojeg oduhovljuje Duh Sveti. Tko ima službu vođenja, smije znati, da 
ne zavisi samo od njega, kako će Crkva ići dalje. Zacijelo je toga svjestan i današnji papa Franjo. On 
stalno moli vjernike da mole za njega, da bi njegova ljubav dnevno rasla za Gospodina i da on može 
voditi Crkvu Božju. U povjerenju u Krista kao Gospodara Crkve, umirovljeni papa Benedikt odrekao 
se službe; on je također znao, da je Bog i dalje uz svoju Crkvu. 
 
Čudesni ulov ribe, o kojemu izvještava današnje evanđelje, opetuje, da se uvijek događa novo 
posvuda tamo gdje se ljudi povjeravaju Kristu i na njegovu riječ bacaju mreže! Uskrsli još uvijek 
susreće različite ljude, u različitim situacijama i u različitim vremenima. Ta je vijest gotovo 
nevjerojatna kao ona, da on živi. On se objavljuje učenicama i učenicima joj jednom i još jednom i… 

On je i nama obećao: “I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.” (Mt 28,20)  

Kao što je pomogao učenicima, tako pomaže i nama: na svoj način i u svoje vrijeme!  

 

 

RASPORED SVETIH MISA:                                                                                                                          
Ponedjeljak:  02. svibanj 
Utorak: 03. svibanj, sv. Filip I Jakov, ap. Misa u 6 pm 
Srijeda: 04. svibanj, Misa u 11 am 
Četvrtak: 05. svibanj, SPROVOD +IVAN BAGARIĆ u 10 AM 
Petak:  06. svibanj, Misa u 6 pm, PRVI PETAK 
Subota: 07. svibanj, sv. Dujam, Duje,sv. Misa u 6 pm, PRVA SUBOTA                                                                                            
Nedjelja: 08. svibanj, 4. USKRSNA NEDJELJA,  Mise u 9. am i 11. am 
 
 
 

DAROVATELJI:  
 
Za Crkvu:  Pavo i Neda Maričević, Marija i Lidija Raspor, Ika Validžić, 
Jelica Lončarević,  
Caritas:  Milan i Štefanija Bulić, Kata i Vinko Jolić, Danica Crnogorac,  
Na čast sv. Ante:  Stjepan Grgurević,  
Carpet: Jakov i Anka Plečaš, Danica i Joža Rožić, Milan i Štefanija Bulić, 
Jure i Štošija Galešić, Stipe i Nada Budimir, Luka i Anica Ivelja, Josip i 
Jelena Ćuk, Anica i Steven Stolnik, Katica Čavrak, Marija Glavinić, Ob. 
Vinka Miličević,  
 
                                                        
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!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



UMRLI: + IVAN BAGARIĆ(83). Sprovod je u četvr tak 
05.05.22. u 10 sati. 

Obitelji izražavamo duboku kršćanski sućuti utjehu. Pokoj 
vječni.... 

SVIBANJSKE POBOŽNOSTI: Mjesec svibanj je 
posvećen BDM. Kroz mjesec svibanj imati ćemo pobožnosti 
BDM. 

PRVI PETAK: Ispovijed i Klanjanje pod svetom Misom. 

VJERONAUK ZA PRVU PRIČEST I KRIZMU: Ove 
godine na dolazi mons. Fabijan Svalina, pomoćni Srijemski 
biskup koji će podijeliti sakramenat Svete Krizme pod 
svetom misom u subotu 12.11.2022. u 5 pm. Prva Sv. Pričest 
je na nedjelju Krista Kralja 20.11.2022. u 11 sati. Molimo 
Vas da upišete djecu na vrijeme. 

PROSLAVU PATRONA SV. LEOPOLDA MANDIĆA I 
20. OBLJETNICE IZGRANJE CRKVE: U nedjelju 15. 
svibnja 2022. Sv. Mise u 9 i 11.30 AM. Nakon mise ručak u 
dvorani centra sa prigodnim programom. Molio sve vrijedne 
žene da naprave kolače.                                                                               

NOVI CARPET U CRKVI: Završili smo izmjenu 
CARPET-a u našoj crkvi. Zahvaljujem radnicima i Vašim 
prilozima. Pozivam sve koji mogu pomoći ovu akciju. 
Iskreno se zahvaljujem. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 


