
PB Godište XX. Mala Gospa 2015., br.1. (52.) 1 SLOVO
slovo - Godište XvII. Mala Gospa 2013., br. 2. (47.) str. 1

slovo
Godište XvII. Mala Gospa 2013., br.2. (47.) 

slovo.indd   1 29.8.2013.   15:03:53

Godište XX. Mala Gospa 2015., br.1. (52.) 

slovo - Godište XvII. Mala Gospa 2013., br. 2. (47.) str. 1

slovo
Godište XvII. Mala Gospa 2013., br.2. (47.) 

slovo.indd   1 29.8.2013.   15:03:53

Godište XX. Mala Gospa 2015., br.1. (52.) 



2 Godište XX. Mala Gospa 2015., br.1. (52.) 3SLOVO SLOVO

Impressum:
_______________________________

Slovo, Glasilo župe 
Gospe van Grada; 
Šibenik, Varoš
_______________________________

Izdaje: 
Župa Gospe van Grada 
Fra Stjepana Zlatovića 14 
22 000 Šibenik 
Tel.:+385 (0)22 212 577
Fax: +385 (0)22 212 305
_______________________________

Odgovara: 
fra Filip Milanović – Trapo, 
župnik
_______________________________

Grafičko oblikovanje:
dipl. graf. ing. Anja Kovačić
_______________________________

Tisak:  
Tiskara Kovačić
_______________________________

Lektor: 
prof. Tatjana Gulin
_______________________________

List izlazi povremeno. 
Uzdržava se dobrovoljnim 
prilozima vjernika.
_______________________________

Žiro račun u Jadranskoj banci 
d.d., Šibenik: 
2411006-1100000168

INTERNET:
www. zupagospavangrada-sibenik.hr; 
gospavangrada@gmail.com

Dragi župljani, hodočasnici i štovatelji 
Gospe van Grada! 

Raduje nas izlazak iz tiska novog, 
52. broja našeg župnog lista. 
Teme i sadržaji  predstavljeni u 

njemu žele pružiti informacije o našoj 
vjeri i životu Crkve te dati poticaje za 
razmišljanje i osobnu zauzetost oko 
življenja  krštenja svakom članu naše 
župe.  Proslava naše zaštitnice Gospe van 
Grada je uvijek povezana i s tiskanjem 
novog župnog lista „Slovo“.

Otkada se pamti, u Šibeniku je blagdan 
Male Gospe najsvečanije slavljen. 
Starijima je poznato da se ta svetkovina 
rođenja Blažene Djevice Marije uvijek 
slavila svečanom devetnicom i  velikim 
vatrometom na samu vigiliju, a na  
blagdan Marijina rođenja nije bilo 
Šibenčanina koji nije iskazao radost 
toj svetkovini jer je Marijino rođenje 
navijestilo  i rođenje Spasitelja svijeta, 
Isusa Krista, Gospodina našega. Marija 
je u svom rođenju jutarnja zvijezda 
Danica iz koje je svijetu došlo Sunce, 
Spasitelj naš, Gospodin Isus Krist. 

U ovoj godini posvećenog života, kroz 
devetnicu  u našoj crkvi  imat ćemo 
razmatranja, pobožnosti i euharistijska 
slavlja koja će predvoditi redovnici 
franjevci. Vjernicima našega Grada 
posebno preporučujemo da pobožnosti 
prema Mariji kroz cijelu devetnicu 
povežu sa svetim sakramentima, 
posebno sa sv. ispovijedi i sv. pričesti. 
Tako ćemo Mariji, Kristovoj i našoj Majci 
biti bliži, sličniji, a njezina majčinska 
milost i zagovor u vjeri i milostima 
bit će očitija. Dala nam svima Majka 
Božja i naša da to svi skupa ostvarimo i 
pojedinačno osjetimo. 

Vjerujemo da ćete i u ovom „Slovu“ 
pronaći poticaje za nove korake na 
svojim životnim putovima, u svom 

osobnom, obiteljskom i društvenom 
životu, u svojoj svakodnevici i životu 
naše župne zajednice. 

To Vam od srca žele: 

fra Filip, fra Josip, fra Perica i s. Antonija

O zdravo Ti                                                                                                                                          
stvorenja svih                                                                                                                                             
zagonetko u tijelu,                                                                                                                                          
 u koju Bog                                                                                                                                              
iz srca svog                                                                                                                                             
milotu sasu cijelu!

Ko rajski dan                                                                                                                                              
i Višnjeg san                                                                                                                                        
neokaljano lijepa...                                                                                                                                        
ka vrijedan bje                                                                                                                                              
visine te                                                                                                                                               
ko Majci da ti tepa?

SADRŽAJ:

O njivo Ti,                                                                                                                                              
što obrodi                                                                                                                                            
tek jednim punim klasom!                                                                                                                                        

O  lozo Ti                                                                                                                                               
što dozori                                                                                                                                            
tek jednim grozdom – 
Spasom!

M. Pavelić
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Pribavljanje, korištenje i prosljeđivanje 
informacija od početka ljudskoga roda 
označuje uspjeh i napredak pojedinca 

i zajednice, odnosno oblikuje tijek lokalnih i 
svjetskih zbivanja. Više je nego jasan značaj 
točne i pravovremene informacije: ona 
formira (in-formirati) pojedinca za učinkovito 
snalaženje u vlastitom svijetu. Zahvaljujući 
informaciji, prosuđujemo ljude i svijet oko 
sebe, zauzimamo stavove, izričemo sudove, 
djelujemo i potičemo druge na djelovanje. 
Informirani pojedinac temelj je zajednice, 
odnosno društva. Diljem svijeta pojedinci 
i zajednice u različitoj mjeri posjeduju 
informacije i znanje, što izravno utječe na 
stupanj društveno-gospodarskog razvoja. 
Informacija umnaža informaciju te rađa 
znanjem, a ono čini život ugodnim i stabilnim. 
Informacija se, dakle, pokazuje kao važan 
preduvjet napretka. Informiranje i stjecanje 
znanja sigurna je investicija u budućnost. 

I vjernici Kristovi prepoznaju važnost 
informacije u suvremenom svijetu. Štoviše, 
temeljna zadaća Crkve jest in-formirati, 
evangelizirati. Katolička crkva se pokazuje 
kao važni društveni čimbenik u pribavljanju, 
korištenju i prosljeđivanju informacija o Isusu 
Kristu i njegovom otkupiteljskom poslanju. 
Crkva naviješta Mesiju iz Nazareta: predaje 
generacijama splet informacija, koje – vođena 
Duhom Svetim – iznosi kao pouzdano znanje 
o dolasku Boga na svijet i spasenju svakog 
čovjeka. Zadaća svakog vjernika, svakog 
krštenika, jest širiti informacije i znanje o 
Isusu Kristu, svemu stvorenju navijestiti 
otkupljenje. 

Kao zajednica vjernika prepoznajemo 
povlaštena sredstva evangelizacije, među 
kojima zapaženo mjesto danas pripada 
Internetu. Međumrežje nam otvara iznimne 
mogućnosti stjecanja i širenja informacija 
o Isusu i njegovoj Crkvi. Toliki vjernici 
diljem svijeta radosno se uključuju u širenje 
Radosne vijesti putem Interneta. Ali i 
katoličke ustanove, društva i organizacije: 
nad/biskupije, župe, provincije, družbe, 
udruge, zaklade, zavodi i dr. Ovdje ćemo se 
kratko osvrnuti na šibensku župu Gospe van 
Grada i Internet-evangelizaciju.

Varoška župa postoji već četiri stoljeća, 
pripada Šibenskoj biskupiji i danas broji 
2 800 župljana. Nemoguće je reći koliko 
je kršćana ovdje našlo utjehu po zagovoru 
Gospe, ali je sigurno da je većina tih ljudi 
iz Šibenika i okolice Krešimirova grada. 
Stoljećima su prigibali svoja koljena i izricali 
spontane molitve, upravljali pogled prema 
nebu i zadobivali utjehu duše i tijela. Fizička 
nazočnost u crkvi i susret sa svećenikom 
podrazumijevali su se. Danas, pak, Internet 
čini da se granice župe šire na cijeli svijet. 
Život župne zajednice dostupan je kršćanima 
dalekih zemalja, koji rado prate događanja iz 
ove drevne župe. Jasno je da se radi uglavnom 
o ljudima rodom iz Šibenika i Zagore, koji su 
na ovaj način povezani s Gospom van Grada.  
Nismo zaboravili vlastite župljane, koji su prvi 
naslovnici i najčešći posjetitelji internetskih 
platformi ove župe. 

O kojim se platformama radi? Godinama oci 
franjevci komuniciraju s vjernicima i putem 
elektronske pošte, koja olakšava pristup 
potrebnim informacijama i ne zahtjeva fizičku 
prisutnost. Aktualna adresa elektronske 
pošte (e-maila) jest: gospavangrada@
gmail.com Dana 3. veljače 2014. god. 
pokrenuta je Facebook stranica „Gospa van 
Grada“, koju je do 22. kolovoza 2015. god. 
lajkalo 725 ljudi. U ovom periodu prosječno 
su 173 osobe pregledale dnevne objave. 
Podatci za posljednji kvartal pokazuju veliki 
rast posjeta i pregleda objava (prosječno 
537 osoba dnevno). Među posjetiteljima 
većina su žene (64%), a muškarci imaju 35% 
udjela među posjetiteljima. Najzastupljenija 
dob među ženama je 25-34 god., a među 
muškarcima 18-24 god. Dobro je napomenuti 
da su objave na ovoj društvenoj mreži vidljive 
svima, a najviše posjetitelja dolazi iz Hrvatske, 
zatim Njemačke, BiH, Australije, Švicarske, 
Italije, SAD-a, Brazila, Austrije i dr. 

Dana 23. srpnja 2015. pokrenut je YouTube 
kanal „Gospa van Grada“, na kojem se 
22. kolovoza 2015. nalaze tri videozapisa 
(spotovi o prvoj pričesti i krizmi te spot o 
župnoj crkvi). Ova internetska platforma nudi 
široku lepezu usluga, a ističem mogućnost 
prijenosa župnih slavlja uživo potpuno 

besplatno. Struktura posjetitelja je drugačija 
od Facebooka: većina su muškarci (88%), a 
žene čine 12% udjela među posjetiteljima. 
Najviše posjetitelja dolazi iz Hrvatske (92%), 
zatim Australije, Kanade i dr. 

Temeljna internetska platforma je župni 
portal „Gospa van Grada“.  Nalazi se na 
domeni www.zupagospavangrada-sibenik.hr, 
a pokrenut je 15. kolovoza 2015. Posjetitelji 
brzo i jednostavno na portalu pronalaze 
podatke iz sljedećih kategorija: Info, Osoblje, 
Mise i Ispovijedanje, Ured, Foto, Iz života 
župe, Upute, Propovijedi i Povijest. Opsežne 
su informacije o slici i crkvi Gospe van 
Grada, kao i o župnim zajednicama. Portal je 
povezan s ostalim internetskim platformama 
Župe: e-mailom, Facebook-om, YouTube-om, 
kao i Google+ korisničkim računom „Gospa 
van Grada“. Vijesti se objavljuju na dnevnoj 
razini. Statistički podatci o posjetima više 
su nego zadovoljavajući: u 7 dana portal su 
vidjela 544 posjetitelja, a svaki je prosječno 

pregledao 21,84 stranicu na portalu. Najviše 
posjetitelja dolazi iz Hrvatske, zatim SAD-a, 
Švedske, Njemačke, Velike Britanije, Italije i 
dr. 

U Hrvatskoj je nešto više od 1 500 katoličkih 
župa. Primjer šibenske župe Gospe van Grada 
jasno ocrtava mogućnosti evangelizacije 
putem Interneta. Aktivirati tolike potencijale 
u malenoj Hrvatskoj znači na vrijeme 
prepoznati mogućnost in-formiranja realnih 
vjernika u virtualnoj župi. Htjeli ili ne-htjeli, 
prvi doticaj sa župom danas se uglavnom 
ostvaruje preko Interneta. Posjetitelji će 
brzo i jednostavno zaključiti radi li se o živoj 
i angažiranoj župnoj zajednici ili, pak, o župi 
koja vapije za nutarnjom obnovom. Na kraju, 
u Internetu vidimo plodno područje uspješne 
suradnje laika i klerika, koji će mudro znati 
predstaviti život župne zajednice cijelom 
svijetu. 

Fra Šimun Markulin

INTERNET Naš SvaGdašNjI
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Mala GOSpa 
rođenje Blažene Djevice Marije

Svake godine 8. rujna slavimo 
rođendan divnoga Božjega hrama, 
rođendan Bogomajke, presvete 

Bogorodice Blažene Djevice Marije. Nju 
su u Starom zavjetu pretkazali i navijestili 
Bogom nadahnuti pisci i proroci. Ona ima 
svoju povijest daleko prije svoga rođenja. 
Ona je zapisana već na prvim stranicama 
Svetoga pisma. Nakon pada praroditelja 
u grijeh, Bog im se ukazuje, prekorava 
ih zbog neposlušnosti i tjera iz raja. A 
zatim Bog sam govori zmiji – zavodnici: 
„Neprijateljstvo ja zamećem između tebe 
i žene, između roda tvojeg i roda njezina: 
on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati 
petu“ (Post 3,15). Drugi vatikanski sabor 
izričito uči da je Marija proročki označena 
u tome obećanju o pobjedi nad zmijom, a 
koje bi dano našim praroditeljima pošto su 
sagriješili (usp. Lumen gentium, br. 55). 

Mariju naviješta prorok Izaija kad 
govori o znaku Emanuela. „Evo, začet će 
djevica i roditi sina, i nadjenut će mu ime 
Emanuel!“ (Iz 7,14).  Isto tako prorok 
Mihej, govoreći o nevolji i slavi doma 
Davidova, kaže: „Zato će ih Jahve ostaviti 
dok ne rodi ona koja ima roditi“ (Mih 5,2).  

Drugi vatikanski sabor uči: „S Marijom, 
uzvišenom kćeri sionskom, poslije dugog 
čekanja obećanja, ispunjaju se vremena 
i ustanovljuje se nova Ekonomija, kad je 
Sin Božji od nje uzeo ljudsku narav, da 
otajstvima svoga tijela oslobodi čovjeka 
od grijeha.“  Marija je Božje remek – djelo, 
pretkazano unaprijed tolikim slikama, 
simbolima i usporedbama. 

„Miris je haljina tvojih kao miris 
libanski.  Ti si vrt zatvoren, sestro moja, 
nevjesto, vrt zatvoren i zdenac zapečaćen. 
Mladice su tvoje vrt mogranja pun biranih 
plodova: narod i šafran,  mirisna trska 
met, sa svim stabljikama tamjanovim, 
smirna i aloj s najboljim mirisima.“ (Pjes. 
nad pjes. 4,10-14) 

Na Mariju Crkva u prenesenom 
značenju primjenjuje i ove divne 
Sirahove slike: „Uzrastoh kao cedar na 
Libanu  i kao čempres na gori Hermonu.  
Uzrastoh kao palma u Engadu i kao 
ružičnjaci u Jerihonu. Kao divna maslina 
u dolini, uzrastoh kao makljen nad 
vodama. Rasuh miomiris svoj kao cimet 
i drvo bagremovo, i zamirisah mirisom 

kao smirna izabrana, kao galban, oniks 
i stakte, i kao vonj tamjanov u šatoru. 
Raširih grane svoje kao terebinta, i 
grane su moje divne i ljupke. Propupah 
kao trs mladicama ljupkim,  i cvjetovi 
su moji porod slave i bogatstvu.” (Sir 
24,13-17) 

A svoje bogoslužje na svetkovinu 
Male Gospe u popričesnoj molitvi Crkva 
ovako sažima: „Klicala, Gospodine tvoja 
Crkva, okrijepljena svetim otajstvima i 
obradovana rođenjem Blažene Marije 
Djevice, koja svemu svijetu bijaše nada 
i zora spasenja!“

Mala Gospa – rođenje 
Blažene Djevice Marije

Presveta Bogorodice i Majko naša! 
Bila si Majka naše Crkve i našega 

naroda u stoljećima kad smo se kao 
narod i kao Crkva rađali; bila si nam 

Utočište u krvavim vremenima kad 
smo izdisali pod udarcima; bila si 

stijeg naših pobjeda i stalan poticaj 
naših obnova. Majko naše prošlosti, 

budi majkom i naše sadašnjosti 
i budućnosti. Izručujemo ti i 

posvećujemo Crkvu i narod Hrvata 
u domovini i po svijetu raseljen. 
Povjeravamo se tvojoj zaštiti. Ti 

znadeš najbolje sve naše nevolje. Moli 
za sve klonule i očajne, posreduj za 

našu braću koja vjeru izgubiše, za 
one koji se više ne znaju nadati. U 

zajedništvu Općinstva svetih molimo 
sa svim vjerničkim pokoljenjima 

našega naroda. 
Nebo i zemlja neka budu svjedoci 
naše skrušenosti, našeg predanja 

i naše molitve. „Blažena ti što 
povjerova!“ Umnoži nam vjeru, 

učvrsti nadu, ojačaj našu ljubav da 
prolazimo zemljom čineći dobro, da 

ustrajemo u pradjedovskoj vjernosti 
Petrovu nasljedniku u zajedništvu 
Katoličke crkve. Primi u svoje Srce 

naše vjerničko, ljudsko i narodno 
postojanje. „Najvjernija Odvjetnice 

Hrvatske“, Velike Zagovornice sinova 
ljudskih, to Te molimo! Amen. 

(Iz solinske posvetne molitve Gospi 
Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta)

Solin 12. 9. 1976.

Gospa Marija
Ima jedna mala gospa Marija, 
Što sve mi draža biva što je starija. 
Jer ona me je prvog trudno rodila, 
Za ručicu me slabu prva vodila. 
Prva me na ovom svijetu volila, 
Prva se za mene Bogu molila, 
Kupala me suzom, Bog joj platio, 
Anđeo joj suzom suzu vratio, 
Dojila me mlijekom svoje ljubavi, 
Učila me ovaj jezik ubavi, 
Kojim ću i onda slatko tepati, 
Kada ću za plotom možda krepati. 
Samo tebe volim, draga nacijo, 
Samo tebi služim, oj, Kroacijo, 
Što si duša, jezik, majka, a ne znamen, 
Za te živim, samo za te, amen!

                                           A. B. Šimić
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SakRaMENT 
POTVrDe ILI KrIZMe

Potvrda nije neki izolirani događaj 
u župi koji bi se ticao samo 
potvrđenika i njihove rodbine. Ovaj 

sakrament  bitan je za potvrđenike, njihove 
roditelja, kumove, katehete i katehistice, 
svećenike i cijelu župnu zajednicu. Upravo 
se zato na početku svake školske godine 
pozivaju kandidati na jednogodišnju, a u 
nekim župama i dvogodišnju pripremu za 
ovaj sakrament. Osim kandidata, župnik 
poziva i njihove roditelje, dva do tri puta u 
tijeku priprema, na roditeljske susrete da ih 
upozna s bitnim stvarima koje se tiču ovog 
sakramenta. Pozivi kandidatima i njihovim 
roditeljima  upućuju se  preko glasila 
župe i  drugih sredstava  priopćavanja. I 
ovaj kratki tekst o sakramentu potvrde u 
našem „Slovu“ znak je da se potvrda tiče 
svih nas u našoj župi pa i šire, a služi i kao 

„Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita 
djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima“  (1 Kor 12, 4-7).

poziv svim kandidatima koji žele primiti 
ovaj  sakrament u crkvi Gospe van Grada, u 
subotu, uoči Duhova 2016. godine.

Što je sakrament potvrde i odakle dolazi?

Sakramenti krštenja, potvrde i euharistije 
zapravo čine jednu cjelinu. To su sakramenti 
kršćanske inicijacije. Primanjem 
sakramenta potvrde krštenik se sjedinjuje 
s Isusom Kristom, obogaćuje darovima 
Duha Svetoga,  povezuje  s Crkvom, a Duh 
Sveti mu daje posebnu snagu kako bi 
riječima i djelima mogao svjedočiti vjeru u 
Isusa Krista i vršiti poslanje koje je dobio 
po sakramentu potvrde. Riječ potvrda 
dolazi od latinske riječi “confirmare”, a 
znači potvrditi ili ojačati. 

Odakle dolazi ili potječe sakrament 
potvrde, koji mu je smisao i kako ga 

teološki utemeljiti zahtijeva šire teološko 
promišljanje. Ovdje ćemo istaknuti samo 
ono najvažnije.

Potvrda je jedan od sedam sakramenata 
Katoličke Crkve. Osim Katoličke Crkve, 
potvrdu imaju Starokatolička  i Pravoslavna 
Crkva. Često  puta potvrda se tumači i 
gleda kao dovršetak ili punina sakramenta 
krštenja, koja zajedno s euharistijom 
čini inicijaciju ili uvod u vjeru. Katolička 
Crkva odvojeno slavi sakramente krštenja 
i potvrde, (osim kada se radi o krštenju 
odraslih osoba), dok se u Pravoslavnoj Crkvi 
oba sakramenta slave u istom liturgijskom 
slavlju  kod krštenja djece.

Zašto je to tako? 

U Katoličkoj Crkvi  to se tumači tako da 
su “pomazanja” poslije krštenja pridržana 
biskupu. Osim tog razloga za odvojeno 
slavlje sakramenata krštenja i potvrde, 
u Katoličkoj Crkvi navodi se još jedan  
razlog, a to je tzv. razvojno-psihološki 
razlog, odrastanje. Naime, mladima se 
daje mogućnost da kod primanja potvrde 
ispovijede, priznaju i prihvate osobno sve 
ono što su njihovi roditelji i kumovi obećali 
umjesto njih na njihovu krštenju. Po 

tome bi potvrda bila svjesno prihvaćanje 
sakramenta krštenja, sakrament “odluke” 
ili “kršćanske zrelosti”. 

Međutim, različitost ovih dvaju 
sakramenata puno je veća od razvojno-
psihološkog argumenta, odnosno 
odrastanja, pridržaja “drugog pomazanja” 
biskupu ili “sakramenta odluke”. Bit je 
kršćanske vjere biti ispunjen Duhom 
Svetim. U krštenju sakramentalno slavimo 
naše zajedništvo s Bogom. To je zajedništvo 
koje ima Isus s Ocem i  Duhom Svetim. 
Biti pun Duha Svetoga ili biti ispunjen tim 
Duhom znači imati udjela u zajedništvu Oca 
i Sina. Više od ovoga se ne može imati. Prema 
tome, sakrament potvrde ne pridonosi 
krštenju ništa novoga i bitno kvalitetnoga. 
Potvrda ne nadilazi, niti  potvrđuje krštenje. 
Zajedništvo s Bogom nema stupnjevanja. 
Snaga Duha Svetoga ne dopušta 
stupnjevanje ili napredovanje. Milost se 
ne može nadmašivati, niti sakramentu 
krštenja treba pojašnjenje po potvrdi. 
Crkva  u svim sakramentima  slavi dar vjere, 
slavi zajedništvo s Bogom po Kristu u Duhu 
Svetome. Ni sakrament potvrde nije ništa 
drugo doli slavlje zajedništva s Bogom. Ovo 
zajedništvo s Bogom posreduje Sin u Duhu 
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Svetomu i sadrži  poslanje. Sadrži Isusovo  
poslanje i poslanje Duha Svetoga. Iz toga 
proizlazi dvojakost kršćanske inicijacije 
sadržane po krštenju i potvrdi. 

Sv. Pavao upućuje na poslanje Sina pa 
veli: „A kad dođe punina vremena, odasla 
Bog Sina svog: od žene bi rođen, Zakonu 
podložan da podložnike Zakona otkupi 
te primi posinstvo”(Gal 4, 4-5). Na istom 
mjestu, u istom Pismu govori sv. Pavao o 
drugom božanskom poslanju Duha: „A 
budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša 
Duha Sina svoga koji kliče: „Abba! Oče!”

Sakramenti krštenja i potvrde su različiti, 
ali su upućeni jedan na drugoga. Krštenje kao 
izričaj poslanja Sina nije bez Duha. Potvrda 
kao poslanje Duha nije bez Sina jer po Duhu 
imamo udjela u sinovstvu i  supriličuje nas 

Kristu. Ova se dva sakramenta ne zbrajaju, 
niti se nadopunjuju, nego jedan i drugi 
pojašnjavaju sve ono što je u vjeri važno, 
a bitno je  zajedništva s Bogom po Kristu 
u Duhu Svetom. Slaveći jedan sakrament, 
ne smijemo umanjivati ili preuveličavati 
značenje drugoga sakramenta. Svaki 
sakrament je znak blizine i zajedništva 
s Bogom. To približiti mladim ljudima i 
praktično pokazati u životu župne zajednice  
smisao je pripreme  sakramenta potvrde.

Dopuštamo li mladim ljudima u našim 
župama da žive i svjedoče ovaj dar vjere, 
ovo zajedništvo s Bogom i jednih s drugima? 
Mladi bi ljudi, dakle, naši krizmanici, 
trebali imati udjela u svekolikom životu 
župne zajednice, naravno, s odgovarajućim 
sposobnostima i sklonostima te drugim 

1. Mudrost

Mudar je čovjek sposoban razlikovati 
važno od nevažnoga u životu. Kao takav, 
sposoban je uživjeti se u drugoga i 
“iznutra” vidjeti i  “čuti” ono najdublje 
u njemu. Mudar je čovjek sposoban u 
Božjem svjetlu gledati i prosuđivati 
cjelokupnu stvarnost…

2. razum

razuman čovjek otvoren je i kritičan u 
razumijevanju sebe, svijeta i ljudi. On je 
sposoban čuti i razumjeti Božju riječ koja 
nam se na različite načine objavljuje… 

3. Savjet

Čovjek koji ima dar savjeta sposoban je 
savjetom pomoći drugome u donošenju 
osobnog mišljenja i osobne odluke, 
osobito u važnim trenutcima njegova 
života. Imati dar savjeta znači također 
biti sposoban primiti savjet od drugoga 
i, osobito, tražiti savjet u slušanju riječi 
Božje…

4. Jakost

Jak čovjek sposoban je hrabro živjeti 
ljudsku i kršćansku istinu, dosljedan je 
i sposoban izdržati i onda kad je teško 
vjerovati i nadati se. Svoje povjerenje i 
ljubav prema Bogu i ljudima temelji na 
Božjoj vjernosti i ljubavi…

5. Znanje

Čovjek s darom znanja traži i radosno 
prihvaća istinu. Takav prepoznaje i zna 
ljude, svijet, priznaje i prihvaća drugoga. 
Čovjek s darom znanja traži, prepoznaje 
i nalazi Boga…

6. Pobožnost

Istinski pobožan čovjek živi u 
najintimnijoj povezanosti s Bogom, 
osobito u molitvi. Bog je za njega Otac 
kojem se bez straha i s ljubavlju smije 
obraćati…

7. Strah Božji

Dar straha Božjega (strahopoštovanja) 
osposobljava nas da shvaćamo i 
doživljavamo Boga kao najdublju i 
najveću Tajnu. Biti ispunjen strahom 
Božjim znači također biti ispunjen 
strahom od grijeha, tj. ne biti 
ravnodušan prema grijehu i zlu, nego 
se svim snagama zalagati za stvaranje 
novog, Božjeg svijeta među ljudima. 
Mogli bismo reći da je dar straha Božjega 
i novo ime za ljubav prema Bogu: bojim 
se uvrijediti Boga i izgubiti njegovo 
prijateljstvo jer ga ljubim, a ljubav je 
pažljiva i obazriva…

fra Josip Klarić

karizmama. Za mlade ljude mora biti mjesta 
u liturgijskom, biblijskom, karitativnom i 
svakom drugom životu župe. Mladi ljudi 
ne žele biti objekt, oni žele biti subjekt; oni 
žele biti ozbiljno prihvaćeni. Oni žele biti 
kreativni. Za vrijeme pripreme mladi bi ljudi 
trebali biti upoznati sa svim aktivnostima 
župne zajednice, inače će priprema ostati 
samo na razini teorije, a to je nedovoljno i 
neplodno i ispada kao da vjera nema ništa s 
konkretnim ljudskim životom. Krizmanicima 
treba omogućiti sudjelovanje u slavljima 
sakramenata, posjete bolesnicima u bolnici 
(naravno u dogovoru s bolničkim osobljem i  
bolničkim kapelanom), posebno u božićnom 
i uskrsnom vremenu, posjete starijima i 
nemoćnima u staračkim domovima ili u 

njihovim stanovima i kućama, organizirati 
pomoć za starije i nemoćne,  susrete s 
djecom i mladima s posebnim potrebama. 
Mogu se upriličiti i druge posjete, npr. 
radnicima, nekom obrtniku koji je, osim što 
je poslodavac, i praktični vjernik. Naša se 
vjera tiče konkretnoga čovjeka. Vjera bez 
djela je mrtva, veli sv. Jakov. Ako mladi ljudi 
ne upoznaju mogućnost prakticiranje dara 
vjere iako ih se poslije sakramenta potvrde 
prepusti samima sebi, potvrda može, kako 
je to netko formulirao, postati “svečani istup 
iz Crkve”, a to, uvjeren sam, nije nikomu cilj.

Potvrda je poslanje, a da bi poslanje mogli 
izvršiti,  trebaju nam sposobnosti i darovi. 
Darovi Duha Svetoga su različiti. Crkva  ih 
broji sedam. Možemo ih nabrojiti i opisati:
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Koliko vrijedi sveta misa?

Starija siromašna žena ušla je u 
jednu trgovinu u Luxemburgu i 
zamolila  komadić mesa. Rekla 

je da nema novca za platiti. Uz nju je 
stajao, hladan na njezinu zamolbu, čuvar 
zaposlen u toj trgovini. Mesar ju je upitao: 
„Komadić mesa? Čime ćete platiti?” Žena 
je mirno odgovorila:  „Novca nemam, 
ali prikazat ću za Vas jednu svetu misu.” 
Oba muškarca, bezvjerci, podrugljivo 
su joj se smijali. Mesar je kroz smijeh 
odgovorio: „Dogovoreno! Idite, gospođo 
u crkvu na misu, a ja ću vam dati toliko 
mesa koliko na vagi vrijedi ta vaša misa.” 
Žena je mirno izašla iz trgovine i otišla u 
crkvu. Nakon nekog vremena vratila se i 
predala mesaru listić papira na kojem je 
pisalo: Prikazala sam jednu svetu misu 
za vas! Mesar je stavio na jednu stranu 
vage papirić, a na drugu stranu jednu 
kost kako bi joj se narugao. Kazaljka na 
vagi nije se pomakla niti za gram. Zatim je 

stavio i komad mesa - i opet ništa. Mesar 
je pomaknuo papirić i utegom provjerio 
ispravnost vage. Sve je bilo ispravno. 
Ponovo je stavio papirić na jednu, a veliku 
šunku na drugu stranu vage. Ni ovog puta 
kazaljka se nije pomakla. Vidjevši sve ovo, 
mesar se uozbiljio. Shvatio je da nema 
dovoljno mesa u trgovini kojim bi mogao 
ispuniti svoje nepromišljeno obećanje, 
ali  i to da se s Bogom ne valja izrugivati. 
Darovao je ženi sve što je stavio na vagu 
i obećao joj da će ubuduće svakoga dana 
moći dobiti komadić mesa besplatno. Tog 
se dana mesar obratio. Čuvar  trgovine 
bio je moj otac. Nakon tog događaja i on 
se obratio. Gotovo svakoga dana s velikom 
poniznošću, sudjelovao je na svetoj misi. 
I nas djecu poticao je da često, sabrano, 
s vjerom i pouzdanjem pohađamo sveta 
euharistijska Otajstva. Rezultat takvoga 
odgoja bio je taj da su, osim mene, još dva 
moja brata postala svećenici.

Ovo je istinita priča o osmogodišnjoj 
djevojčici koja je znala da ljubav 
može biti čudesna. Njezin je mali 

brat morao umrijeti zbog tumora na 
mozgu. Roditelji su bili siromašni, ali su 
založili svu imovinu i učinili sve da ga 
spase.

Jedne je večeri otac rekao uplakanoj 
majci: „Ne može ovako dalje, draga. Mislim 
da smo došli do kraja, njega može spasiti 
samo čudo.“ Djevojčica je sve slušala 
pritajena u kutu sobe. Otrčala je u svoju 
sobu, razbila kasicu i potiho otrčala do 
obližnje ljekarne. Strpljivo je čekala, a kad 
je došla na red, propela se na prste i pred 
ljekarnika sasula sitniš. „Što bi ti htjela, 
dušo?“ „To je za mog brata, gospodine, jako 
je bolestan. Došla sam kupiti čudo.“ „Nisam 
te najbolje razumio“, reče ljekarnik. „Zove 
se Andrija. Ima nešto što mu raste na glavi, 
tata kaže da je gotovo, da ga samo čudo 
može spasiti. Ja jako volim svoga brata, 
zato sam donijela sve novce da kupim 
čudo.“ Ljekarnik se tužno nasmiješio i 
odgovorio: „Ali mi ne prodajemo čuda.“ 
„Ako nema dovoljno novaca, mogu još 
potražiti. Koliko stoji jedno čudo?“ U 
ljekarni se zatekao visok i naočit čovjek 
ozbiljna lica koji je sa zanimanjem pratio 
razgovor. Dok je ljekarnik nemoćno širio 
ruke, djevojčica je skupljala svoje novčiće.

rAZMIŠLJANJA Cudo za dolar i 11 centi
Visoki čovjek joj priđe i upita: „Zašto 

plačeš, mala? Što se dogodilo?“ „Gospodin 
ljekarnik mi ne želi prodati čudo i ne želi 
mi kazati koliko ono stoji. To je za mog 
brata Andriju koji je jako bolestan. Mama 
kaže da mora na operaciju, a tata da to 
ne možemo platiti i da Andriju može 
samo čudo spasiti. Zato sam donijela sve 
što sam imala.“ „Koliko imaš?“ „Dolar i 
jedanaest centi... Ali znate“, doda potiho, 
„mogu potražiti još novaca...“ Čovjek se 
nasmiješi. „Mislim da neće trebati. Čudo za 
tvoga brata stoji upravo dolar i jedanaest 
centi!“ Jednom je rukom pokupio sitniš, a 
drugom nježno uzeo djevojčicu za ruku. 
„Povedi me svojoj kući“, reče, „želio bih 
vidjeti tvoga brata i razgovarati s tatom i 
mamom. Možda uspijemo pronaći čudo 
koje im treba.“ Otmjeni visoki gospodin i 
djevojčica iziđoše iz ljekarne držeći se za 
ruke. Taj čovjek bio je profesor Carlton 
Amstrong,  jedan od najpoznatijih svjetskih 
neurokirurga. Operirao je malog Andriju 
koji se za nekoliko tjedana potpuno 
oporavio. „Ova je operacija pravo čudo“, 
rekla je mama. „Pitam se samo koliko je 
koštala...“ Djevojčica se nasmiješila ne 
rekavši ništa. Znala je da je čudo koštalo 
dolar i jedanaest centi. Naravno, ljubav 
i vjera Andrijine sestrice uračunati su u 
cijenu.

„Zaista, kažem vam, ako imadnete 
vjere koliko je zrno gorušičino te 
reknete ovoj gori: „Premjesti se 
odavde onamo!“, premjestit će se i 
ništa vam neće biti nemoguće.“ 

(Mt, 17,20)  
 

 Bruno Ferrero - Male priče za dušu

o. Stanislav

V
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rAZGOVOr S 
Paškom Zoričićem

1. Paško, za početak nam reci nešto o 
sebi. 

Ja sam Paško Zoričić i  imam 20 godina. 
Završio sam Ekonomsku školu u Šibeniku. 
Upisao sam se na Katolički bogoslovni 
fakultet u Splitu. Aktivni sam animator i 
framaš. Živim u peteročlanoj obitelji. 

2. Predsjednik si naše Frame i voditelj 
formacije u Zadarsko – šibenskom 
područnom bratstvu, još k tome i 
biskupijski animator. Kako je sve to 
utjecalo na tebe i koliko ti je pomoglo u  
sazrijevanju i izgrađivanju?

Pa,  dosta mi je pomoglo. Mogao sam 
se otvoriti i slobodno učiti o sebi i  svojoj 
okolini bez krivih pogleda ili nekih ružnih 
komentara, a  ljudi su mi pomagali i učili 
me kako dalje. Tu sam sazrio  duhovno i 
tjelesno. Netko je sazrio u sportu ili nekim 
drugim aktivnostima, a ja sam u Crkvi. 

3. Današnje društvo često ima 
iskrivljenu sliku o Katoličkoj Crkvi i 
vjeri općenito. Na mladima je da to 
promijene svojim trudom i primjerom. 
Kako ti  konkretno  možeš živjeti svoju 
vjeru? 

Treba prvo naglasiti da je i sama Crkva 
sazdana od ljudi i, gdje ima ljudi, ništa 
neće funkcionirati savršeno. Uvijek ima 
padova , ali više ima uspona. Tako i ja koji 
sam nastao od praha zemaljskoga i koji 
ću se u njega opet pretvoriti,  pokušavam 
što vjernije i svjesnije živjeti svoju vjeru. 

Što radiš u slobodno vrijeme? 
    Slušam glazbu.
Godine?
    20 godina.
Završena škola?
    Ekonomska.
Da se ponovo rodiš, bi li išta mijenjao?
     Ne.
Koji strani jezik poznaješ?
    Engleski. 
Najdraži grad?
    Šibenik.
 Gdje bi najradije živio?
    Ne znam... ovdje.  
Što najčešće gledaš na TV-u, a što te na 
TV-u opušta?
    Kriminalističke serije, humoristične 
serije. 
Omiljeno jelo?
    Pečeno meso. 
Omiljeno piće?
    Domaći sokovi.

Odlučili smo se ovaj put 
razgovarati s Paškom 
Zoričićem i čuti njegova 

razmišljanja o vjeri, mladosti, obitelji, 
radostima života, Frami i sv. Franji. 

Najdraži film?
    Lord of the rings.
Vrsta glazbe?
    Domaća.
Koja te pjesma posebno dira? 
    Ima ih više.  
Najdraži sport?
    Nogomet.
Najdraži citat iz Biblije?
     „Ta Bogu ništa nije nemoguće!”
Koje je tvoje životno geslo?
    Budi svjetlo svijeta i sol zemlje. 
Što je, općenito, u životu 
najvažnije?  
    Ljubav. 
Kako biti dobar čovjek?
    Hmm.. pa da u potpunosti  
slijedimo Božje zapovijedi.
Što te naljuti... a ti tada opsuješ?
    Kada mi je nešto nelogično... ne 
psujem.  

Pašku smo postavili i par kratkih pitanja:
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Mlad sam i okružuje me dosta mračnih 
stvari, ali iza njih uvijek vidim svjetlo 
do kojeg stignem ili pokušavam stići. Jer 
ako sam poslan od svjetla, kao i svi, i ako 
imam neki zadatak, onda me nikakva 
tama neće nadvladati.

4. Kako Frama može pomoći da se 
slika o Crkvi kod mladih promijeni?

Mladi kroz Framu mogu drugima 
približiti život i djelovanje Crkve. Ali, ako 
se mladi ne žele otvoriti i prihvatiti Riječ 
Božju u svoje srce i u svoj život, onda im 
Frama neće ništa značiti. U  Frami, kao i 
u drugim zajednicama mladih, možete 
vidjeti da naša Crkva radi čvrste temelje 
za dalje, a mi molimo za te i za nove 
temelje.
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Kada si sretan?
    Svaki dan. 
Što te opušta?
    Svašta.
O čemu razmišljaš u osami?
   O nekim stvarima s kojima ću se tek 
susresti.
Što te potaklo da se uključiš u Framu?
    Prijatelj i odlična atmosfera, 
povezanost.
Zamjeraš li štogod našoj mladeži?
    Lijenost, što ne žele slušati i biti 
aktivni. 
Kakvo je tvoje mišljenje o psovačima?
    Ne najbolje, jer njima riječi ništa ne 
znače. 
Što je posebno opasno za mlade?
    Kada hodaju krivom stranom. 
Zašto voliš Šibenik?
    A jednostavno ti priraste srcu. 
Što bi trebalo mijenjati u Šibeniku i 
Hrvatskoj?
    Ljude, navike, metalitet mladih.
Razum ili srce?
    Srce.
 Što misliš o politici? 

    Težak posao ... dobar sluga, loš 
gospodar.  
Postoje li dobri političari?
    Postoje, ali rijetki su. 

U nedjelju, 15. veljače 2015. g. naša 
Frama proslavila je 10 godina 
postojanja pod geslom Bog moj 

i sve moje!. Bio je ovo poseban dan za 
framaše i župnu zajednicu, budući da su 
osim proslave ovog jubileja za vrijeme 
svete mise bili obredi primanja i obećanja 
Frami. „Obećavam da ću kroz godinu 
dana svoju mladost posvetiti Kristu živeći 
njegovo Evanđelje u bratstvu Franjevačke 
mladeži“. Ove riječi izgovorilo je 40 članova 
Frame Gospe van Grada.

Procesijski ulazak framaša u crkvu s 
upaljenim svijećama sve je nazočne 
pripremio i oraspoložio za slavlje 
svete Mise koje je predslavio fra Denis 
Šimunović, župnik u Vinjanima Donjim, 
prvi duhovni asistent Frame. On nam 
je približio što znači hoditi stazama 
oca Franje te nas dodatno pripremio za 
trenutak koji smo svi željno iščekivali, 
obred primanja i obećanja. Prvo je održan 
obred primanja, a zatim najsvečaniji 
dio ovog slavlja - obred prvih obećanja i 
obnove obećanja. Dvadeset i dvoje framaša  
obnovilo je obećanja, a njih osamnaest  po 
prvi put obećalo je da će kroz godinu dana 
živjeti Evanđelje, slijedeći put asiškog 
sveca, svetog Franje. Nakon primanja 
i obećanja uslijedilo je davanje znaka 
Tau i potpisivanje dokumenata o danim 
primanjima i obećanjima.  Izmolila se 
molitva franjevačke mladeži i uslijedilo 
je prinošenje darova. Framaši su prinijeli 
sliku pape Franje, kip sv. Franje, tenisice 
„starke“,  majicu Frame te hostije i vino. 
Poslije popričesne molitve čestitku 
mladima uputio je župnik fra Filip Milanovć 
– Trapo. Pročitan je i papin blagoslov u 
prigodi 10 godina Frame: „Njegova svetost 

Franjo svim srcem udjeljuje apostolski 
blagoslov fra Perici Maslaću i Franjevačkoj 
mladeži u župi Gospe van Grada povodom 
desete obljetnice Frame.“ Deseti rođendan 
čestitali smo i ministrantu Franku. Uz fra 
Denisa, u koncelebraciji misnog slavlja 
bili su: župnik fra Filip Milanović - Trapo, 
pastoralni suradnik fra Josip Klarić, župnik 
župe Piramatovci fra Eduard Sokol, bivši 
duhovni asistent Frame Gospe van Grada, 
fra Mario Radman, duhovni asistent 
Frame Drniš, fra Šimun Markulin, student 
moralke u Rimu, don Gabrijel Jagarinec, 
povjerenik za mlade Šibenske biskupije, 
fra Perica Maslać, duhovni asistent Frame 
Gospe van Grada, uz đakonsku asistenciju 
fra Lazara Perice, duhovnog asistenta 
Frame Šibenik – Šubićevac. Župnik Lišana 
i duhovni asistent Frame fra Ćiro Čikara je 
ispovijedao.

Framaši  su dobivali potporu od mnogih 
starijih članova, duhovnih asistenata 
i svećenika te naravno braće i sestara 
framaša koji su došli iz raznih dijelova 
Dalmacije (Šibenik – Šubićevac, Lišani, 
Knin, Drniš, Miljevci, Gračac, Zadar, Split) 
da zajedno nazoče ovome slavlju. Zbor 
framaša pjevajući je uveličao misno slavlje.
Obrede primanja, uz fra Pericu, vodio je 
Paško Zoričić, predsjednik Frame Gospe 
van Grada, ujedno i voditelj formacije 
Zadarsko – šibenskog područnog bratstva 
te biskupijski animator instruktor.  
Nedjeljna večernja misa s obredom 
primanja i obećanja za framaše bila 
je početak i poticaj za ustrajnost na 
putu kojim slijede Isusa po uzoru na sv. 
Franju. Svi koji su nazočili svetoj Misi bili 
su duhovno okrijepljeni i radosni zbog 
mladenačke vjere i zajedništva.

 Čemu se čudiš u današnjem svijetu?  
    Materijalizmu, užurbanosti i 
praznovjerju.
Tvoja neostvarena želja?
    Bungee jumping sa šibenskog 
mosta.
Koga žališ?
    Svih koji govore protiv Crkve, a 
nisu je upoznali.
Što je molitva? 
    Razgovor s Bogom. 
Koliko često treba moliti? 
    Svaki dan.
Voliš li putovati?
    Da.
Gdje bi želio otići? 
    Svugdje, haha!
Avion ili automobil?
    Auto. 
A bicikl?
    Da.
Što bi poručio našim Framašima?
    U drugom mjesecu smo nešto 
obećali, a naša župna zajednica nas 
je podržala. Stoga vas potičem da i 
dalje ustrajete u svom obećanju.
I za kraj – pozdravi se kako najbolje 
znaš!
  

Deset godina 
Frame Gospe van Grada

17
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Nakon obreda u crkvi, slavlje je 
nastavljeno uz domjenak, glazbu i ples u 
župnoj dvorani. Za dobar glazbeni ugođaj 
bili su zaslužni Šimun Radnić i David 
Batinić. Harmonikaš je bio Luka Slavica. A 
pjevali su, a tko nije?! Svi su pjevali! 

Frama Gospe van Grada tijekom 
proteklog desetljeća doživjela je pravi 
procvat. Broj članova se stalno povećava, 
a osim redovitih susreta ponedjeljkom, 
na inicijativu framaša organizirane su 
i dodatne aktivnosti. Tako organiziraju 
humanitarne akcije za Božić i Uskrs, 
članovi Frame sviraju, pjevaju i čitaju na 
nedjeljnim misama kroz cijelu godinu, 
biskupijski su animatori, sudjeluju u 
Katoličkoj malonogometnoj ligi i na 
raznim duhovnim seminarima. Svojim 
radom i djelovanjem  trude se biti primjer 
drugima kako živjeti Evanđelje poput 
svetoga Franje Asiškoga. I to im za sada 
uspijeva.

Što još reći na kraju, osim zamoliti 
Gospodina da čuva nas i našeg serafskog 
zaštitnika da nas prati na ovom našem 
zajedničkom putu. Uz trud, zalaganje, 
zajedništvo i čvrsto prijateljstvo 
toplo se nadamo da ćemo i ubuduće 
aktivno djelovati i svojim glazbenim, 
literarnim, dramskim i karitativnim 
radom upotpunjavati našu Župu. Poruka 
našim framašima  je da im ovi prekrasni 
svečani obredi budu samo jedna iskrica 
u formiranju pravih framaša i istinskih 
sljedbenika života svetog Franje.

Framaš

18 19
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Sveti dani u Župi

CVJETNICA

Cvjetnica je u Šibeniku, 29. ožujka 2015. 
osvanula vedra i sunčana. Vjernici s 
maslinovim grančicama u ruci ispunili 

su crkvu Gospe van Grada i crkveno dvorište. 
Sv. misu u 9.30 sati predvodio je i na početku 
maslinove grančice blagoslovio župnik fra Filip. 
Vjerni je puk u crkvi i pred crkvom skrušeno 
pratio misu i sudjelovao u svečanim obredima.

Nakon blagoslova maslinovih grančica, slijedila 
je kratka procesija. Pjevale su se prikladne 
pjesme: Židovska su djeca i Slava, čast i hvala Ti. 
Vjernici su  pratili  Muku Isusovu i proživljavali 
je s velikom pobožnošću. 

U župnoj crkvi nakon mise upriličene su 
Kvarantore, klanjanje pred Presvetim. Klanjanje 
je organizirano i na Veliki ponedjeljak,  u utorak 
i srijedu. Na večernjim misama  propovijedao 
je fra Luka Tomašević, profesor na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Ovo su zaista bili milosni dani za našu Župu, u 
kojima nam je dragi Bog podario mnoga dobra, 
na čemu smo mu posebno zahvalni. Kroz ove 
dane mnogi su se vjernici pomirili s Bogom i 
bližnjima u sakramentu svete ispovijedi.

Cvjetnica

Na Veliki četvrtak, 2. travnja 
2015. svečana procesija 
uz pratnju zvona ušla je u 

18.00 sati u župnu crkvu. Ispred 
je bio veliki križ, a za njim su išli 
ministranati i dvanaest apostola. 
Procesija je bila  popraćena 
glazbom župnih orgulja, a zatim 
su zbor i vjernici pjevali prikladne 
pjesme. Sv. misu predvodio je fra 
Josip, a puku  je uputio prikladnu 
propovijed. Pod sv. misom fra 
Josip je po običaju oprao noge 
dvanaestorici apostola. Poslije mise 
Presveti sakrament  prenesen je u 
kapelu svetog Križa, nakon čega je 
pjevan Gospin plač.

Veliki četvrtak

Veliki petak i ove  je godine  
bio zaista veličanstven. Bog  
je dao  lijep i sunčan dan. 

Župnik je na početku pozdravio čitav 
skup i rastumačio obrede. Obredi 
Velikog petka dijele se na tri dijela: 
Služba riječi - pjevana Muka Isusova, 
Klanjanje Križu – ljubljenje Križa i sv. 
Pričest. Bilo je zaista lijepo promatrati  
puk kako s velikom pozornošću i 
dubokom pobožnošću sluša Muku 
Isusovu, koja je bila pjevana sa svim 
potrebitim ulogama, pristupa Križu 
Isusovu s poljupcem i raskajan prilazi 
stolu Kristovu primajući sv. Pričest. 

Psalam „Puče moj“ otpjevao je 
župnik, a za vrijeme ljubljenja Križa 
složno i lijepo pjevao je čitav okupljeni 
puk predvođen Velikim zborom.

Poslije svečanih obreda, vjerni puk 
razišao se u šutnji, kako je i predviđeno 
i vratio se svojim kućama obogaćen 
najvećim tajnama Velikog petka. 
Križ je stavljen na počasno mjesto u 
crkvi ukrašeno svijećama, a Presveti 
sakrament na pokrajnji oltar. Mnogi  
vjernici ostali su u privatnoj molitvi 
dugo u noć pred svojim Spasiteljem. 

Veliki petak
Cvjetnica

Veliki četvrtak

Veliki petak



22 Godište XX. Mala Gospa 2015., br.1. (52.) 23SLOVO SLOVO

U župnoj crkvi na Veliku subotu, 4. travnja 
2015. održala se cjelodnevna molitva uz 
grob Isusov. Crkvu su stalno posjećivali 

i u tišini svoga srca molili za  razne potrebe i 
ostali vjernici, koji su dolazili pojedinačno, a 
bila je i prigoda za svetu ispovijed. U 20.00 sati 
započeli su obredi pred crkvom, a predvodio ih 
je fra Perica. Obredi Velike subote dijele se na 
četiri dijela: Služba svjetla, Služba riječi, Krsna 
služba i Euharistijska služba.

Svijet se odazvao u velikom broju. Crkva je 
bila puna puka Božjega, Veliki zbor pjevao je 
na koru, ministranati su bili oko oltara. Sestra 
Antonija vrlo  je lijepo okitila crkvu i oltare, a 
domaćice su donijele jelo na blagoslov. 

Fra Filip je u svoje ime, u ime svećenika i 
časnih sestara svim župljanima čestitao Uskrs 
i sve uskrsne blagdane. Cijela je crkva složno 
pjevala uskrsne pjesme, osobito na kraju, 
pjesmu Kraljice neba. Nakon cijelog programa 
u crkvi sva tri župna zvona svečano  su svojim 
milozvučnim tonovima objavila uskrsnu radost 
svemu puku šibenskom. Bogu hvala!

Velika subotaVelika subota

Najveća svetkovina u godini, Uskrs, u župi je proslavljen vrlo lijepo i 
svečano. Vjerni  puk ispunio je župnu crkvu do posljednjeg mjesta već u 
8:00 sati, a tako i u 9:30, u 11:00 i 19:00 sati. Na misama je blagoslovljeno 

jelo te se čestitao Uskrs.

Uskrs

Ministrantski susret 
u Vrgorcu

U organizaciji Provincijskog vijeća 
za duhovna zvanja  u Župi 
Vrgorac u subotu, 25. travnja 

2015. na blagdan sv. Marka,  održan 
je ministrantski susret na kojem su 
sudjelovali ministranti i njihovi voditelji 
iz sljedećih župa: Lovreć, Plina-Stablina, 
Šibenik-Gospa van Grada i Vrgorac. 
Ukupno je sudjelovalo šezdeset i osam 
ministranata. Euharistijsko slavlje u 
10:00 sati predvodio je provincijal fra 
Joško Kodžoman. Program je vodio fra 
Antonio Mravak, provincijski promicatelj 
za duhovna zvanja, a pomagali su 
franjevački bogoslovi i članovi Frame 
Vrgorac. Uoči euharistijskog slavlja, 
župnik fra Ivica Omazić izrazio je radost 
da se ministrantski susret održava u župi 
Vrgorac, a zatim je zaželio dobrodošlicu 
svim sudionicima susreta: provincijalu 
fra Jošku, ministrantima i njihovim 
voditeljima.

Započinjući misno slavlje, o. Provincijal  
zahvalio je župniku fra Ivici i članovima 
Frame na srdačnom gostoprimstvu i  
uloženom  trudu  kako bi susret prošao u 
lijepom druženju. Zatim je o. Provincijal 
pozdravio sve sudionike naglasivši kako je 
za vrijeme svete mise potrebno zahvaliti 
Bogu na daru lijepog vremena, roditeljima 
i bližnjima koji uvijek nastoje učiniti naš 
život radosnijim i boljim, Bogu za mladost 
i zdravlje, ali i moliti Boga da sve naše 
župne zajednice budu ozračje zajedništva 
i radosti. Na kraju uvodnih riječi fra Joško 
je pozvao na molitvu za nove redovnike, 
svećenike i časne sestre jer je uzalud imati 
crkve kao građevine ako nema svećenika 
koji će u njima služiti i dijeliti sakramente.

Na početku propovijedi o. Provincijal  
rekao je kako je sv. Marko po Evanđelju 
koje je napisao ostao prepoznatljiv. Ima 
djevojčica i dječaka koji su prepoznatljivi 
po odjeći, obući, mobitelima ili nekim 
drugima stvarima. „Vi ste, dragi 
ministranti, mali apostoli u obitelji i  školi 
i po tome trebate biti prepoznatljivi i 
svjedoci roditeljima i nastavnicima da 
ste Kristovi učenici i njegovi anđelčići. Vi 
ste ogledalo svojih roditelja i nastavnika. 
Kao takvi, nastojte biti prepoznatljivi po 
dobroti, pristojnosti, učenju, prijateljstvu 
i kršćanskom vladanju jer se to očekuje 
od svih koji služe Bogu i koji su prijatelji 
Božji“, rekao je o. Provincijal i nadodao 
kako upravo ministrantski susreti služe 
da se naučimo toj prepoznatljivosti: 
„Ovi naši susreti služe kao nagrada i 
upoznavanje drugih ministranata jer tako 
vidite da niste sami." Na kraju propovijedi 
o. Provincijal  ukratko je progovorio o 
franjevačkom pozivu i pozvao ministrante 
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da se ne boje odazvati Božjem pozivu 
kao redovnici, svećenici ili časne sestre, 
usprkos tome što će se neki narugati tom 
pozivu. „Budite dobri apostoli Isusa Krista 
koji će uvijek biti prepoznatljivi“, završio je 
o. Provincijal.

Nakon misnog slavlja naši ministranti 
izveli su igrokaz "Brat Franjo, sestrica 
voda".

Ručak za sve sudionike susreta priredio je 
župnik fra Ivica uz pomoć župljana. Nakon 
ručka uslijedio je kviz za ministrante. 
Rezultati natjecanja u kvizu:

 1. Gospa van Grada (Šibenik)
2. Lovreć-Opanci 
3. Vrgorac
U nogometnom natjecanju prvo mjesto 

osvojila je ekipa Lovreć-Opanci, drugo 
Gospa van Grada i treće Plina-Stablina.

Na kraju susreta fra Antonio Mravak  
zahvalio je svim sudionicima i zaželio im 
sretan povratak u župe.

izvor: franjevci-split.hr

Nedjelja Dobrog Pastira
pROSlavljENa

Na Nedjelju Dobrog Pastira, 4. 
vazmenu nedjelju, već se više 
od 50 godina obilježava Svjetski 

dan molitve za duhovna zvanja, a 
njime se posebno želi istaknuti važnost 
svećeničkog i redovničkog poziva kao 
vidljivog oblika snažnijeg nastojanja u 
nasljedovanju Krista.

Prema godišnjim statističkim podatcima 
Katoličke Crkve,  koje je objavljeno 2014. 
god. u kojemu su obrađeni podatci za 
2012. god., uočavamo kako se udio 
katolika u svjetskoj populaciji u odnosu na 
prethodnu (2011. god.) neznatno smanjio. 
Ukupan broj svjetskog stanovništva 
iznosio je preko 7 milijardi, dok je ukupan 
broj katolika u svijetu prešao broj od 1, 2 

milijarde i iznosio je oko 17,5%. Gledano 
u ukupnim okvirima rasta i pada, postotak 
katolika u svijetu  neznatno se smanjio 
(0,01%), ali gledano po kontinentima, 
uočava se kako je u Americi i Aziji došlo do 
povećanja, u Africi je ostalo neizmijenjeno, 
dok je u Europi i Oceaniji došlo do 
smanjenja.

Prema istom izvješću, ukupan broj 
svećeničkih i redovničkih zvanja u svijetu  
zadnjih  je godina u laganom porastu, 
ali valja uočiti kako se to najviše odnosi 
na Afriku i Aziju, dok se u Europi bilježi 
zabrinjavajući trend opadanja, a isto se 
odnosi, iako u manjoj mjeri,  na Ameriku 
i Oceaniju. Pokazatelj je to kako se u 
Africi i Aziji osjeća svojevrsno duhovno 
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buđenje i nastojanje oko zaštite katoličkih 
vrijednosti, dok su Europa, Sjeverna 
Amerika i Oceanija velikim dijelom pod 
utjecajem sekularističkih stremljenja, što 
se odražava i u smanjenju broja  vjernika 
katolika i duhovnih zvanja.

Ipak, valja uočiti kako se trendovi 
mijenjaju iz godine u godinu pa tako, 
primjerice, aktualni podatci koje donosi 
Glas Koncila od 16. travnja 2015. god. 
pokazuju da se broj svećeničkih i duhovnih 
zvanja u SAD-u osjetno povećao u odnosu 
na prošlu i pretprošlu godinu, što bi 
mogao biti pokazatelj duhovnog buđenja 
i u tom dijelu svijeta.

Ukoliko pogledamo Hrvatsku i broj 
redovničkih zvanja, uočavamo stalni pad, 
odnosno u zadnjih četrdesetak godina 
broj redovnika se prepolovio. Pad se 
posebno odnosi na redovničke svećenike 
i redovničku braću, ali ne zaostaju puno 

ni redovnice, iako valja uočiti kako ženski 
klauzurni redovi pokazuju znatno veću 
stabilnost i njihov je broj većim dijelom 
ustaljen. 

Sve to pokazuje koliko je važna molitva 
za duhovna zvanja, posebno ona koja će 
se njegovati u župnim zajednicama i koja 
će biti poticaj mladima u prepoznavanju i 
prihvaćanju Božjeg poziva.

Ove godine na Nedjelju Dobrog Pastira, 
26. travnja 2015. g. i mi smo se priključili 
molitvi  Crkve za nova duhovna, svećenička, 
redovnička zvanja i za nove članove naše 
Katoličke Crkve. Djeca su tom prigodom 
preko mise u 11:00 sati izvela igrokaz „Brat 
Sunce, sestra voda“ u kojoj su  predočila 
život sv. Franje i njegove prve braće. Svi 
smo molili  da ovaj igrokaz bude poticaj  
mladićima i djevojkama za duhovni poziv 
te za veću angažiranost ostalih vjernika u 
župnoj zajednici.

U posljednje vrijeme na drugu 
nedjelju u svibnju, na Majčin 
dan, redovito imamo slavlje 

Prve sv. Pričesti što svečanosti daje još 
sadržajnije značenje. Tako je bilo i ove 
godine. Majčin dan slavio se 10. svibnja. 
Sveta misa s Prvom Pričesti slavila se u 
11:00 sati, a pjevao je Dječji zbor.

 Misu je predvodio i prikladnu 
propovijed okupljenom puku te 
prvopričesnicima i njihovim roditeljima 
uputio fra Perica uz koncelebraciju fra 
Filipa, fra Josipa i fra Petra, gvadrijana iz 
Splita. Časna sestra Antonija pripremila 
je i uvježbala prvopričesnike za  
liturgijski program pa ih je stvarno bilo 
lijepo i gledati i slušati.

PrVA PrIČeST 2015.

Majko, upali svijeću!
Majko, upali svijeću... kraj mene tiho stani:
U srce moje Isus pod Žrtvom svojom će doći,           
I Njemu riječi tople, sa suzom, u oku šani – 
Za mene sklopi ruke... I nemoj od mene poći.

Danas ću,  majko, obnovit krsne zavjete svoje...
Tada si obukla meni prvi put haljinu bijelu,
I Bogu srce si, majko, zauvijek predala moje,           
Uz plamen voštane svijeće... i moju dušu cijelu.

Ljubljeni Isuse, dođi...Sjaj mojih zove te zjena...
Do Tebe radosti druge ja više tražiti neću;
Sačuvaj čisto mi srce i dušu od tamnih sjena...        
Od sada budi sve moje...Majko, upali svijeću.
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KrIZMA 2015.

U subotu, 23. svibnja  na sv. Krizmi 
u 10:00 sati Župna crkva Gospe 
van Grada  bila je ispunjena  

krizmanicima, kumovima, roditeljima 
i ostalim vjernicima. Puno je ljudi bilo 
i pred crkvom. Vrijeme je bilo kišovito. 
Mladi  su pjesmom i glazbom pratili 
liturgijsko slavlje. Euharistijskim 
slavljem predsjedao je mons. Ante Ivas, 
biskup šibenski. U koncelebraciji su bili 
župnik fra Filip, biskupov tajnik don 
Roko, pastoralni suradnik fra Josip i 
župni vikar fra Perica, koji je četrdeset i 
dva krizmanika pripremao za ovo slavlje.

O. Biskupa pozdravio je  krizmanik Ivan 
Pavao Vlaić: „Mi krizmanici župe Gospe 
van Grada srdačno Vas pozdravljamo. 
Stojimo ovdje pred Vama, apostolskim 
nasljednikom, pred našom župnom 
zajednicom, misleći na riječi Djela 
apostolskih: 'Bijahu postojani u nauku 
apostolskom, u zajedništvu, lomljenju 
kruha i molitvama'. Sada, nakon dvije 
tisuće godina, naša nada prelazi u 
sigurnost jer Crkvu vodi Duh Sveti. 
Spremni smo primiti Duha Svetoga 
i Njegove darove. Nastojat ćemo 
surađivati s Duhom Svetim i Njegovim 
darovima, izdignuti se iznad sivila naše 
sredine s namjerom da služimo Bogu 
i svome narodu. Danas na raskrižju 
života, kad tražimo svoje životne putove, 
preporučamo se u Vaše molitve, oče 
Biskupe, molitve naših svećenika, časnih 
sestara i čitave župne zajednice.

Vi, dragi naši roditelji, primivši nas od 
Boga kao dar, mnogo ste uložili u naš rast 
i razvoj. Stojeći ovdje pred vama imamo 
vam za reći samo dvije stvari: hvala uz 
dužno poštovanje. Posijali ste u naše duše 
vjeru, gajili nadu i hrabrili ljubav prema 

Bogu i bližnjemu. A vama dragi kumovi 
koje smo sami izabrali, hvala što ste 
prihvatili obvezu i dužnost da nas pratite i 
pomažete u našim vjerskim potrebama, a 
naročito u trenutcima krize, neodlučnosti 
i nesigurnosti. Oče Biskupe, molimo Vas 
da ovu svetu misu prikažete za nas, naše 
obitelji i našu župnu zajednicu. U znak 
dobrodošlice i zahvalnosti primite ovaj 
buket cvijeća koji Vam predajemo u ime 
svih  krizmanika Župe Gospe van Grada. 
Dobro nam došli!“ 

Roditelji i kumovi  bili su uključeni u 
misna čitanja, a krizmanici u molitve 
vjernika i prinos darova. Biskup je u 
propovijedi potaknuo krizmanike na 
čestit i moralan život. Crkva preko 
roditelja stalno poziva njihovu djecu 
na hod pravim putom Kristovim, na 
opsluživanje njegovih zapovijedi, na 
suradnju s Božjom milošću, napose sada 
na suradnju s darovima Duha Svetoga. 
Uzalud je ako te o. Biskup krizmenim 
uljem pomaže po čelu i utisne neizbrisiv 
pečat dara Duha Svetoga, ako ti do 
toga životno ne držiš. Ako se ne moliš 
za mudrost, nećeš biti životno mudar! 
Ako se ne moliš i ne trudiš biti razborit, 
nećeš biti razborit. Ako se ne moliš i ne 
vježbaš u stožernoj krijeposti, jakosti 
ili pravednosti, bit ćeš slabić, kukavica i 
jadnik. U svakom trenutku možeš sletjeti 
s puta. Vječnost, i pozitivna i negativna, 
ovisi o trenutku. Zato je potrebna 
trajna budnost. U samom činu primanja 
sakramenta sedmerostrukoga dara 
Duha Božjega i u primanju sv. Pričesti 
krizmanici su pokazali dostojanstvo i 
pobožnost. 

Župnik  je na kraju mise zahvalio svima 
koji su sudjelovali u slavlju Krizme, a 

Prvi put u svom životu pričestilo se 37 prvopričesnika naše župe, 18 djevojčica i19 
dječaka. Vjerni puk je sa svojim gostima sudjelovao u sv. misi i pobožno pratio sve 
događaje u crkvi i pred crkvom.

Prvopricesnici:
Karlo Belakušić, Lucija Belamarić, Ema Bura, Zoa Nikica Čala, Franka Ćuklin, Ana Deljac, 

Jerko Drenovski, Ana Gligić, Ela Grubišić, Petra Grubišić, Hana Huljev, Tonina Ilić, Lucija 
Jurković, Karlo Karega, Bernardin Koljđeraj, Marino Kuzmić, Laura Lleshaj, Marija Lucić, 
Mihaela Ljubić, Filip Majzelj, Nino Marača, Noa Matas, Niko Meić, Toma Mileta, Lovre 
Mučalo, Gabrijel Reljanović, Ivan Reljanović, Marko Stančić, Petar Stojnić, Tia Šišak, Angelina 
Šupe, Dora Šuperba, Noa Vlahov, Mate Vudrag, Petra Vukorepa, Tonko Zjačić, Dorian Zovko.

ˇ
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krizmanike preporučio Duhu Božjemu 
da im nikada ne ponestane ni u glavi 
mudrosti i znanja, ni u srcu jakosti i 
Božjega straha! Na kraju  su se svi zajedno 
fotografirali za trajan spomen na ovaj dan 
velikih darova Duha Svetoga. 

Sretno surađivali kroz život sa svakim 
Božjim darom! 

1. Isabella Belamarić

2. Tonći Bilić

3. Bruna Burić

4. Tonko Čubrić

5. Roko Čvrljak

6. Marta Dulibić

7. Antonio Đerek

8. Karmelo Jakovljević

9. Ivan Jaram

10. Laura Jeličić

11. Sanja Junaković

12. Marijeta Jurković - Periša

13. Lovre Knežević

14. Bernardeta Koljđeraj

15. Tea Krolo

16. Tonći Ljubić

17. Karla Martinović

18. Niko Martinović

19. Ivo Marušić

20. Vicko Mihovilčević

21. Tino Mušćet

22. David Nakić

23. Dumina Olivari

24. Dora Papak

25. Toni Pepur

26. Antonela Perković

27. Antonio Pirija

28. Dario Polić

28. Lea Samardžija

30. Buga Slavica

31. Lucija Slavica

32. Luka Škugor

33. Lucija Škugor

34. Toni Šparada

35. Anamari Rea Šupe

36. Ivan Pavao Vlaić

37. Paula Vuković

38. Ivana Vukšić

39. Eva Vukorepa

40. Nikolina Paić

41. Zlata Županović

42. Žarko Jurić

POMAZANJE SVETOM KRIZMOM 

I., primi pečat Dara Duha Svetoga. 

Potvrđenik odgovori: Amen. 

Krizmatelj doda: Mir tebi. 

Potvrđenik: I s duhom tvojim.

Krizmanici        2015.  

31
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Hodočasnici iz trideset i dviju župa 
Šibenske biskupije predvođeni 
mons. Antom Ivasom, šibenskim 

biskupom,  hodočastili su  Čudotvornoj 
Gospi Sinjskoj u subotu, 20. lipnja 2015. 
godine. Euharistijsko slavlje predvodio 
je mons. Ante Ivas, biskup šibenski, a u 
koncelebraciji su bili provincijal fra Joško 
Kodžoman, sinjski gvardijan fra Petar 
Klapež, organizator hodočašća fra Filip 
Milanović-Trapo i još trideset i jedan 
svećenik. Na hodočašću se okupilo oko 
tisuću vjernika sa svojim župnicima (iz 
naše župe 60 vjernika).

Za susret s Gospom Sinjskom  hodočasnici 
su se pripremali molitvom Krunice i 
pjevanjem Gospinih pjesama. Nakon 
dolaska u Svetište Gospe Sinjske oko 
10:00 sati, svećenici samostana Gospe 
Sinjske i samostanskog okružja bili 
su na raspolaganju hodočasnicima za 
sakrament pomirenja.

U 11:00 sati započela je procesija kroz 
samostansko dvorište, a na početku 
procesije isticali su se župni barjaci. 
Pjevanje  je za vrijeme procesije predvodio 
župnik Gospe Sinjske fra Ante Bilokapić. 
Nakon procesije, gvardijan fra Petar Klapež 
pozdravio je šibenskog biskupa Antu 
Ivasa, provincijala fra Joška Kodžomana, 
dekane, svećenike, časne sestre i vjernike, 
a zatim ukratko progovorio o povijesnom 
štovanju Čudotvorne Gospe Sinjske. Na 
završetku pozdravnih riječi naglasio je 
kako nam je Gospa ostavila tri znaka: 
molitvu, čin pokore (ispovijed) i znak 
Crkve.

Mons. Ante Ivas, uvodeći u slavlje, rekao 
je kako u ovom dragom Marijinom 
svetištu sve  pozdravlja, želeći da „Gospa 

udijeli  blagoslov kako bismo ostali vjerni 
Gospodinu koji živi s nama, koji zajedno 
s nama plače i hoda“. Potom je o. Biskup 
naglasio kako je važno vršiti Marijine 
riječi „Njega slušajte“ i bit će čudesa jer i 
danas nam treba Marijin zagovor i pomoć 
da bismo ponosno hodali  kršćanskim 
životom koji su nam predali naši očevi i 
majke.

Nakon pričesti mons. Ante Ivas  predmolio 
je molitvu za duhovna zvanja koja se 
redovito moli svake nedjelje u župama 
Šibenske biskupije, a svi hodočasnici 
gromkim su se glasom pridružili  molitvi.

Provincijal fra Joško Kodžoman, pri kraju 
slavlja, u ime Franjevačke provincije 
Presvetog Otkupitelja uputio je riječ 
zahvale šibenskom biskupu Anti Ivasu, 
svećenicima i hodočasnicima, naglasivši 
kako mnogi franjevci djeluju u Šibenskoj 
biskupiji i stoga nije čudno da je ovoliki 
broj vjernika hodočastio Gospi Sinjskoj. 
Marija je dar Božji nama ljudima i činjenica 
je kako 'Marijin pečat' daje bogatstvo, ne 
samo našoj vjerničkoj, nego i kulturnoj 
baštini. „Danas smo se okupili u Svetištu 
Gospe Sinjske kako bismo molili Gospu 
za milosti ili zahvalili za uslišane molitve. 
Gospa će uslišiti naše molitve iz iskrena 
srca“, rekao je o. Provincijal te zatim, 
povezujući riječi o. Biskupa iz propovijedi, 
nadodao pitanje: „Narode, treba li nam 
Gospa?“. O. Provincijal  odgovorio je 
kako u ovom svijetu, kakav jest, Gospa  
pomaže živjeti kršćanski identitet kako 
se ne bismo stidjeli, nego kako bismo bili 
ponosni što smo vjernici. Osim toga, naše 
goruće svakodnevno pitanje jest egzodus 
naših ljudi koji se povećava iz dana u dan. 
Gospa nam može pomoći da pronađemo 
snagu i ponos kako bismo ostali u svojoj 

Domovini te usprkos lažnim bogovima, 
vjerno i odano nasljedovali Gospu i 
Boga. Na kraju je o. Provincijal zahvalio 
svim sudionicima hodočašća sa željom 
da se vrate svojim kućama i obiteljima 
kao drukčije osobe, osobe ispunjene 
božanskom snagom  iz zagovora Gospe 
Sinjske.

Gvardijan fra Petar Klapež, u znak 
sjećanja na ovaj dan, darovao je mons. 
Anti Ivasu sliku Gospe Sinjske, a potom 
predvodio posvetnu molitvu za sve 
hodočasnike. Uoči blagoslova, biskup 
Ivas  zahvalio  je Gospi što ih je sve 
„potakla na ovo hodočašće i probudila 
vjeru kako bismo ojačani vjerom sebi 
postavili pitanje 'što ja mogu učiniti 
za svoju Domovinu, župu, obitelj?'“, a 
potom na svećenike i vjernike, obitelji, 
djecu, mlade i učitelje zazvao Božji 
blagoslov. Slavlje u crkvi završilo je 
pjesmom Gospi Sinjskoj.

Za vrijeme mise pjevanje su predvodili 
Tamburaški orkestar "Krsto Odak" iz 
Drniša pod ravnanjem Milke Tomić, a 
za orguljama je svirao fra Jure Župić, 
orguljaš Svetišta i župe Gospe Sinjske.

izvor: franjevci-split

HODOČAŠće U SINJ
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MOJe   HODOČAŠće   GOSPI   VISOVAČKOJ

Rano je jutro. Svetkovina je Gospe 
od Anđela. Sjedim na šljunčanoj 
obali modro plave rijeke. Zrake 

sunca nježno su odškrinule vrata tamne 
noći. Blago su započele svoj ples zrcaleći 
se usred jezerceta ponosite Krke. Sva 
se priroda budi. Čujem tanani jutarnji 
pjev ptica. Pogled mi se penje visoko 
na stjenovite padine koje uokviruju 
maleni, živopisni otok. Izgleda kao da 
je naslikan usred dubokog istoimenog 
jezera. Otočić Visovac… Neizreciva 
Božja ljepota…

Zatvorenih očiju, na krilima 
naslijeđenih sjećanja putujem u daleku 
povijest ovoga kraja. Četrnaesto je 
stoljeće. Vidim žuljevite i marne ruke 
redovnika, pustinjaka sv. Augustina 
koji znojni i trudni, ustrajno donose 
zemlju na poveću kamenu plohu, tzv. 
„bijelu stijenu“. Vrijedno je odvajaju 
zidom od vode, polako oblikuju i 
stvaraju otočić. Na njoj grade samostan 
i crkvicu posvećenu sv. Pavlu. Stotinjak 
godina kasnije, vidim tursku sablju gdje 
navire u Dalmaciju, vidim osmanlijsku 
čizmu koja ruši crkve naših predaka u 
Bosni. Vidim franjevce Bosne Srebrene 
gdje bježe pred turskom najezdom. 
Spašavaju se i godine 1445. nastanjuju 
otok kojeg im je darovao gospodar 
nedaleke utvrde Kamičak. Franjevci  
sa sobom donose Gospinu milosnu 
sliku koju i danas štuje i zaziva svako 
vjerno srce koje nogom kroči na 
Visovac. Gorljiva srca i vrijednih ruku, 
naši franjevci preuređuju razrušeni 
samostan i grade novu crkvicu.

Potom gledam kako Osmanlije okupiraju Visovac, a poslije njih vidim i stoljetnu 
mletačku vlast... onda austrijsku... pa francusku... talijansku. Drhtim pred slikama 
kalvarije redovnika koja se zamjenjuje uvijek novom kalvarijom…sve do kraja 
Domovinskog rata.  

ranjavaju me te tužne slike ratova, jada, siromaštva, gladi, straha, smrti… svih 
ljudskih stradanja. No, gledam i hrabrost, požrtvovnost, sućut i pomaganje tih 
jednostavnih franjevaca ljudima ovoga kraja. Moje oči upijaju slike na kojima 
franjevci opismenjuju neuki narod i podučavaju ga mnogim praktičnim stvarima. 
Tako se predano skrbe za hrvatsku baštinu, kulturu i nacionalnu svijest. 

Znam da je pomoć i zagovor Gospe od Milosti utrla put uspjeha iodolijevanja navali 
okupacijskih sila. 

Ponovo otvaram oči današnjem danu. Miluje me plavetnilo čistog hrvatskog neba. 
Tihi glasovi hodočasnika paraju mir jutra. Malo pomalo, buja ta ljudska rijeka, žedna 
neiscrpne Vode žive. Žure doći k našoj Gospi od Milosti, moleći je za  zagovor pred 
Gospodinom. 

Sjedam u brod koji me, režući glatkoću duboke rijeke, brzo dovozi na slikoviti 
Visovac. Bujna vegetacija oplemenila je cijeli otočić. Iz malenih vrtova iskaču kokice, 
patkice i paunovi… Tako je lijepa slika. Čujem malog Antonija gdje oduševljeno viče: 
„Kokoš… kokoš!“ Mami mi osmijeh. 

Mnoštvo je ljudi već tu. Dotiče me to zajedništvo koje svugdje osjećam. Nevidljive 
spone vezuju nas i vode istom cilju… jedinom Gospodinu Isusu Kristu po našoj Majci 
Mariji.

Penjem se prema crkvi. Dodiruje me milost svetoga mjesta. U venama mi struji 
drhtavo uzbuđenje. Ulazim i spuštam se na koljena pred oltar svetoga Križa i oltar 
Gospe Visovačke. Sve moje ovdje je… Duboki, intimni susret Ljubavi... Ja i moj Bog… 
ja i moja Majka… Bez riječi sam. No, sve je već izgovoreno u srcu. Zahvala… ljubav… 
radost… mir… Molim i molitve porcijunkulskog oprosta. Zahvaljujem se mom dobrom 
prijatelju, Svetom Franji što nam je isprosio ovaj prekrasni dar. 

Odlazim pred vanjski oltar smješten na platou među krošnjama visokih jablanova te 
u sjeni istih sudjelujem u Svetoj euharistiji. Uz nazočnost mnogih svećenika, predvodi 
je šibenski biskup Ante Ivas. Tako je veličanstveno. Sretna sam.  

Nakon svete Mise, odlazim još jednom Gospi Visovačkoj, Gospi od Milosti, onoj koja 
nam je donijela Spasitelja i tiho, puna pouzdanja šapućem: „Zdravo milosti puna, 
Gospodin s tobom…. "

    Lidija Rupić
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ovo su razlozi zbog kojih 
morate na ispovijed! Pobijedite 
strah od pomirenja s Kristom!

Živjeti u vjeri i s Kristom 
naizgled nije teško, no mnogi 
vjernici imaju problema s 
odlaskom na ispovijed. Zašto 
je to tako? I tko se trudi 
odvojiti čovjeka od pomirenja 
s Bogom? što god bio uzrok, 
znajte, Krist želi vaše kajanje, 
on želi udijeliti oprost i on i 
žudi za vašom blizinom. “Zašto 
bih morao reći svećeniku 
svoje grijehe kako bi mi bilo 
oprošteno? Mislim da mogu 
nasamo razgovarati s Isusom, 
samo on i ja. on ionako zna što 
sam napravio. osramotit ću 
se. Kada bih  svećeniku rekao 
što sam učinio, umro bih od 
srama. Smijat će mi se svaki put 
kada se vidimo. Reći će mojim 
roditeljima.” ovo su neke od 
najčešćih misli i ideja mladih 
kada ih pitamo o ispovijedi. 
evo istine. Zašto  svećeniku 
moram reći svoje grijehe?

ukratko...

 DeSeT rAZLOGA ZA ISPOVIJeD 
DeSeT rAZLOGA ZA ISPOVIJeD 
1. To je prekrasan dar koji nam je Isus 

darovao.
Budimo zahvalni Isusu na ovom sakramentu. 

Provjerimo u Bibliji –Iv 20,21-23. Na taj smo 
način  sigurni da smo na pravom putu. Izvrsno 
je čuti da ti netko kaže: “Oprošteno ti je.” Bog nas 
je stvorio, On zna da imamo tijelo, razum, pamet 
i dušu. Nije ostavio ni jedan dio našeg čovještva 
bez lijeka kada smo ranjeni grijehom. Znao je da 
bismo bili učinkovitije izliječeni kada bismo od 
svećenika čuli da nam je oprošteno.
2. Izvor milosti
Svih sedam sakramenata koje nam je Krist 

ostavio načini su primanja milosti. Ispovijed 
je jedan od sakramenata. Iako često idemo 
na ispovijed (nadam se), ona se nalazi uz 
sakramente kao što su Krštenje, Ženidba, 
Svećenički red (koji se mogu primiti samo 
jednom). A što je milost? Milost nas spašava, 
vodi u nebo, nalazi se u različitim oblicima 
(pogledaj Katekizam Katoličke Crkve 1996. – 
2016.).  Jednostavno rečeno, milost je “Božanska 
pomoć” koja nam je potpuno besplatno dana 
od Boga, koja nam pomaže izbjegavati grijeh 
i napasti te postupati ispravno. To je ono što 
omogućava svećenicima živjeti u celibatu, a 
oženjenima u čistoći bračnoga života. Trebaš 
mnogo milosti. U ispovijedi je ima napretek.
3. Smrtni grijesi, bježite!
Smrtni grijeh je vrlo ozbiljan grijeh koji nas 

potpuno odvaja od Boga. Ako umremo u 
smrtnom grijehu, mogli bismo ne završiti u 
nebu. Postoje samo dva lijeka za smrtni grijeh. 
Prvi je krštenje koje nas potpuno čisti od svih 
grijeha, ali možemo ga primiti samo jednom u 
životu. Drugi i jedini preostali lijek je ispovijed. 
Potrebno je otići i reći sve. Priznati svoju grešku 
i obećati truditi se izbjegavati grijeh. Ako želiš u 
nebo, moraš se riješiti smrtnih grijeha. Ispovijed 
je ono što ti treba. Pođi.

4. Krivnja
Kako kažu mediji i psiholozi, krivnja je loša. 

Ali, Bog dozvoljava krivnju kao alarm u našoj 
savjesti koja ti kaže da si skrenuo s puta. 
Malo krivnje može te vratiti na pravi put. 
Strah od osjećaja krivnje može te sačuvati 
od ponovnog pada. Strah od krivnje može 
ti pomoći ostati na pravom putu dok tvoja 
sposobnost izbjegavanja napasti ne ojača. 
Previše krivnje nije dobro, ali malo krivnje 
može proći.
5. Besplatan savjet
Mnogi plaćaju velik novac psihijatrima kako 

bi ispričali svoje probleme. Nekima bez 
sumnje treba profesionalna pomoć. No, za 
većinu nas, razgovor sa svećenikom tijekom 
ispovijedi izvrstan je način da očuvamo svoje 
duševno zdravlje. Zamisli samo, kada se 
ispovijedaš svećeniku, zapravo razgovaraš s 
Kristom. Jer, svećenik je “in persona Christi”, 
što znači da je on tamo u Isusovo ime. Dakle, 
pričaš s Isusom. Isus ti preko svećenika 
govori. Možeš li dobiti bolju njegu duševnog 
zdravlja od toga? Dopusti Kristu da ti govori 
u ispovijedi. Pođi k njemu.
6. Pravo mjesto za stvaranje novog 

prijateljstva
Kada počneš redovito odlaziti na ispovijed, 

pronađi svećenika koji ti je doista drag i 
uvijek idi k njemu. Postat će ti divan prijatelj i 
duhovni savjetnik. Dodatno, kada si u kušnji, 
možeš reći: Hej, upravo sam to rekao svom 
ispovjedniku. Ne želim to ponovo ispovijedati. 
Svaka dobra misao može pomoći.

7. Dobro je biti čist.
Prisjeti se zadnje ispovijedi, sjeti se osjećaja 

slobode i radosti nakon nje. Ako se ne 
sjećaš toga, sjeti se kako si se osjećao kada 
si zamolio za oprost prijatelja ili roditelje, 
nakon što si se neko vrijeme mučio jer 
si nešto zabrljao. Nije li osjećaj da ti je 
oprošteno prekrasan? A oproštenje grijeha 
je potpuno i božansko. Dobro je biti čist!
8. Čini primanje pričesti na sv. Misi još 

ljepšim.
Euharistija je također jedan od sedam 

svetih sakramenata. U pričesti primaš 
istinsko Tijelo, Krv, Dušu i Božanstvo Isusa 
Krista. Očito je Euharistija prepuna milosti. 
Ali, pričešćuješ li se s grijehom na duši, to je 
kao da piješ vodu iz čaše pune rupa. Mogao 
bi nešto popiti, ali najviše vode će iscuriti. 
Sv. Pavao u 1. poslanici Korinćanima 11, 
27 kaže: „Stoga, tko god jede kruh ili pije 
čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac 
tijela i krvi Gospodnje.” Praviš si probleme 
ako ideš na pričest znajući da imaš teški 
grijeh koji nisi ispovjedio. To je kao pljuska 
na Isusovom licu. Prvo se očisti, zatim se 
nahrani.
9. Činiš sretnima svoje roditelje.
Četvrta Božja zapovijed. Poštuj oca i 

majku.... Dovoljno rečeno.
10. Hej, čovječe, pa to je sakrament!
Pogledaj razlog broj 1. Sakramenti su izvori 

milosti. Primaj ih!
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Drugi vatikanski sabor  preporučio 
je da se slobodno vrijeme koristi 
i za sportske aktivnosti jer 

pomažu očuvanju psihičke ravnoteže 
(usp. GS 61). Današnja tehnologija, a na 
poseban način internet, mladim ljudima 
nudi virtualne svjetove gdje ni fizička 
ni duhovna dimenzija osobe više nisu 
važne. Mladi ljudi sve manje vremena 
provode u prirodi, baveći se sportom i 
razvijajući vlastite sposobnosti i talente, 
a sve više vremena provode sjedeći pred 
televizorom i računalom. Stoga im Crkva  
nudi alternativno ponašanje u kojem će 
se razvijati kao osobe u svim dimenzijama 
socijalnog identiteta te sutra biti odgovorne 
u Crkvi i društvu. 
Unutar naše župne zajednice već 11 

godina djeluje malonogometna ekipa koja 
povezuje mlade s ciljem da  nogometni 
susreti budu sredstvo okupljanja i 
upoznavanja te zajedničkog djelovanja u 
korist naše Župe! Nogomet, sport kojeg 
svi volimo gledati i igrati, poslužio nam 
je kao poveznica, početna iskra za  bolje 
upoznavanje, sklapanje prijateljstva, a 
zatim i za mnoge stvari i projekte koje su 
inicirali  članovi ove župne zajednice!
Sve je počelo na inicijativu nekolicine 

mladih, uz veliku potporu svećenika koji su 
druženja uz nogomet odlučili pretvoriti u 
nešto više i tako osnovali malonogometnu 
ekipu i prijavili se u Katoličku ligu sv. 
Nikola Tavelić. Kao i svaki početak, i ovaj 
je bio težak, ali prijateljstvo i entuzijazam 
naših mladih  zaobišao je svaku zapreku i 
teškoću koja im se našla na putu te djeluje 
još i danas.
Od ove godine u Župi okupljamo i dječake 

osnovnoškolce u Malonogometni klub 
Gospa vanka Grada – Šibenik, a igrat će 
u Top Tim futsal ligi za tiće i pionire u 

Malonogometni klub 
GOSPA VANKA GrADA – ŠIBeNIK

sportskoj dvorani na Meterizama. Ovim 
putem pozivamo sve koji misle da  ekipi mogu 
pomoći igrački, materijalno ili na neki drugi 
način da se slobodno jave u Župni ured gdje 
će dobiti potrebne informacije! Čekamo vas!
Cilj nam je djeci i mladima ponuditi novu 

dimenziju sporta oslobođenu nasilja, psovke i 
dopinga, razvijati zajedništvo među mladima 
te potaknuti  bolju suradnju  između župnih 
zajednica. 

Prijavljeni igrači MNK Gospa vanka Grada:

1. Blaž Boras
2. Marko Grubelić
3. Toma Mileta
4. Dario Karađole
5. Jakov Meić
6. Mario Matić
7. Teo Kalogjera
8. Bartol Jurin
9. Karlo Grgas
10. Andrija Cinotti
11. Franko Cinotti
12. Pero Vidić
13. Tin Vidović
14. Karlo Purković
15. Filip Majzelj

16. Marin Belak
17. Roko Bilan
18. Petar Vlaić 
19. Bruno Paić
20. Niko Meić
21. Noa Matas
22. Franko Ljubić
23. Jere Vudrag
24. Šime Štokić
25. Marko Ekmečić
26. Edi Šilobodec
27. Toni Raci

Datum krštenja Ime i prezime Roditelji
1. 24. siječnja 2015. Anton Hrga Ante i Kristina r. Buva
2. 24. siječnja 2015. Petra Junaković Ivan i Marina r. Radeljak
3. 25. siječnja 2015. Karlo Mrša Ivan i Sanja Mikulandra
4. 25. siječnja 2015. Bepo Ðaković Jere i olivera Slavica
5. 25. siječnja 2015. Pave Ðaković Jere i olivera Slavica
6. 1. veljače 2015. Iris Renata Pulić Renato i Katarina r. Marić
7. 14. veljače 2015. Petar Širinić Josip i Antonela r. Pešić
8. 15. veljače 2015. Tino Blažeković goran i Martina r. Marjanović
9. 15. veljače 2015. Emanuel Matičev Zoran i Sanja r. vujica
10. 22. veljače 2015. Luka Samardžić vinko i Ines r. Cigić
11. 22. veljače 2015. Lucija Samardžić vinko i Ines r. Cigić
12. 22. veljače 2015. Irma Sladić Juraji Ana r. Rabuzin
13. 22. veljače 2015. Karmen Deković Josip i Josipa r. Pešut
14. 10. travnja 2015. Tino Špiro Martinović Davor i Ana r. Slavica
15. 12. travnja 2015. Lucija Vlahović Igor i Ivana Spahija
16. 12. travnja 2015. Laura Cigić Andrej i Ines r. Miletić
17. 12. travnja 2015. Vito Morić Krešimir i Jadranka Petrović
18. 12. travnja 2015. Josip Šamadan Ljubo i Smiljanka r. Begić
19. 19. travnja 2015. Ivan Nikolić Kovačić Dean i tijana Ðorđević
20. 19. travnja 2015. Leonarda Lućijana Kalik Dejan i Lorenda Baraka
21. 19. travnja 2015. Ana Tereza Močić Renato i Bruna r. Slavica
22. 26. travnja 2015. Maro Grdić Antun i Karla Skelin
23. 17. svibnja 2015. Karlo Kulušić Joško i Josipa r. Lokas
24. 31. svibnja 2015. Iris Huljev Kristian i Ivona r. Matić
25. 7. lipnja 2015. Nikola Komar Josipi Antonia Brčić
26. 7. lipnja 2015. Josipa Malenica Josipi tina Lucić
27. 7. lipnja 2015. Toma Batinica Krešimir i Martina r. ćapin
28. 13. lipnja 2015. Emanuel Ljubić Ante i Ana r. Jačan
29. 13. lipnja 2015. Evita Marija Miloševć Dado i Marijana r. Rak
30. 14. lipnja 2015. Vanja Katarina Dobrović Ante i Carolina r. Friganović
31. 21. lipnja 2015. Josip Čupić Ante i Kristina r. Plavčić
32. 21. lipnja 2015. Jakov Rupić Darko i Ivana r. Lugović
33. 21. lipnja 2015. Marica Lakoš Luka i Antonia r. Petković
34. 28. lipnja 2015. Antonio Domdjoni Avgustin i emanuella r. Kajtazi
35. 19. srpnja 2015. Petar Šandrić Predrag i Iva r. Kokić
36. 26. srpnja 2015. Tia Bolanča Zdravko i tina r. Radnić
37. 26. srpnja 2015. Natali Ana Slavica Krešimir i Ivana r. Petrina
38. 2. kolovoza 2015. Leon Manestar Zoran okrst i Laura Manestar
39. 2. kolovoza 2015. Nika Jakšić tomislav i Mirela Kalik
40. 2.kolovoza 2015. Jan Celić Željko i tea r. toth
41. 2. kolovoza 2015. Dora Andrić Leo i Ana r. Svirčić
42. 9. kolovoza 2015. Angelo Skorić Jakov i Ana Ažić
43. 16. kolovoza 2015. Tia Vrlika Paško i Suzana Bera

Kršteni 2015.
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Dan vjenčanja Zaručnik i zaručnica

1. 24. siječnja 2015. Jakov Junaković i Marina Radeljak

2. 31. siječnja 2015. Renato Pulić i Katarina Marić

3. 7. veljače 2015. Marijan Kljaić i Andreja Arambašić

4. 14. ožujka 2015. Milan Majstrović i Snježana Ždero

5. 10. travnja 2015. Ivan Mihaljević i Helena Petković

6. 11. travnja 2015. Andrija Maretić i Jelena Krnić

7. 17. travnja 2015. Toni Skelin i Daria Brečević

8. 18. travnja 2015. Niko Slavica i Jelena Morić

9. 25. travnja 2015. Tomislav Šimunović i Ana Rude

10. 19. lipnja 2015. Krešimir Bilać i Ivana Ramadža

11. 21. lipnja 2015. Šimun Radnić i Sanja Maleš

12. 27. lipnja 2015. Jurica Šime Bura i Ivona Dželalija

13. 11. srpnja 2015. Damir Šupe i Ivana Karega

14. 8. kolovoza 2015. Stipe Konti i Martina Gmajnić

Vjencani 2015.ˇ
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Umrli 2015.
Ime i prezime Datum rođenja Datum smrti

1. Siniša Matov 19. kolovoza 1957. 5. siječnja 2015.
2. Tona Ćaleta 8. listopada 1927. 5. siječnja 2015.
3. Niko Živković 2. listopada 1929. 10. siječnja 2015.
4. Zorka Kovač 26. listopada 1926. 13. siječnja 2015. 
5. Valerij Umek 28. kolovoza 1930. 13. siječnja 2015.
6. Biserka Tolj 16. ožujka 1925. 13. siječnja 2015.
7. Mihovil Mesić 27. studenog 1925. 15. siječnja 2015.
8. Danica Bumber 26. svibnja 1936. 12. siječnja 2015.
9. Marinko Konjevoda 28. travnja 1932. 15. siječnja 2015.
10. Draga Kimer 8. svibnja 1917. 30. siječnja 2015.
11. Ante Junaković 18. siječnja 1939. 29. siječnja 2015.
12. Bogde Čala 6. lipnja 1928. 11. veljače 2015.
13. Zorka Klasnić 6. siječnja 1928. 21. veljače 2015.
14. Stanko Jakelić 11. veljače 1935. 23. veljače2015. 
15. Vjekoslava Živković 23. rujna 1933. 22. veljače 2015.
16. Ojdana Kužina 23.lipnja 1932. 24. veljače 2015.
17. Mira Zaninović 1. veljače 1921. 20. veljače 2015.
18. Živka Gojanović 19. svibnja 1929. 1. ožujka 2015. 
19. Frana Beg 16. ožujka 1913. 5. ožujka 2015.
20. Dinko Zaninović 25. rujna 1943. 5. ožujka 2015.
21. Krste Stošić 14. ožujka 1926. 11. ožujka 2015.
22. Frane Krnić 20. ožujka 1924. 13.ožujka 2015.
23. Zlatka Todorović 9. veljače 1928. 14. ožujka 2015.
24. Frane Markulin 11. listopada 1921. 21. ožujka 2015.
25. Stanko Baranović  1949. 29. ožujka 2015.
26. Mirjana Bujas 11. lipnja 1936. 20. travnja 2015.
27. Anka Ðurović 22. svibnja 1937. 21. travnja 2015.
28. Zvonko Iljadica Rapo 3. svibnja 1938. 25. travnja 2015.
29. Alemka Jakovljević 18. lipnja 1934. 25. travnja 2015.
30. Ante Mrvica 29. siječnja 1947. 30. travnja 2015.
31. Vinka Roša 11. listopada 1931. 22. svibnja 2015.
32. Marija Jurić 2. studenoga 1928.  4. lipnja 2015.
33. Anita Jurković 16. ožujka 1969. 10. lipnja 2015.
34. Nevenka Karađole 20. veljače 1954. 12. lipnja 2015.
35. Mirko Gulin 1. siječnja 1930. 16. lipnja 2015.
36. Ratka Karađole 21. svibnja 1941. 17. lipnja 2015.
37. Mirko Perišić 4. srpnja 1930. 22. lipnja 2015.
38. Ante Martinović 27. svibnja 1939. 22. lipnja 2015.
39. Agneza Novak 19. siječnja 1926. 1. srpnja 2015.
40. Milica Perišić 26. travnja 1922. 1. srpnja 2015.
41. Kosovka Marija Marković 31. listopada 1921. 10. srpnja 2015.
42. Olga Šupuk 14. listopada 1917. 17. srpnja 2015.
43. Tomica Trlaja 17. veljače 1920. 20. srpnja 2015.
44. Dajana Grgić 8. srpnja 1959. 22. srpnja 2015.
45. Sonja Iljadica 19. ožujka 1927. oko 25. srpnja 2015.
46. Živana Bego 30. studenoga 1936. 1. kolovoza 2015.
47. Barbara Grgić 8. studenoga 1961. 5. kolovoza 2015.
48. Tonica Baljkas 17. studenoga 1933. 10. kolovoza 2015.
49. Zejna Antica Božin 31. svibnja 1929. 10. kolovoza 2015.

Pokoj vječni daruj im Gospodine! I svjetlost vječna svijetlila njima.

Misna slavlja i crkvene pobožnosti u crkvi Gospe 
van Grada prema sljedećem rasporedu:

SUBOTOM, NEDJELJOM I SVETKOVINOM ŽUPNI URED NE RADI!

DOBrOČINITeLJI (2015.)
Dušanka Bralić – 600 kn, N.N. – 250 kn, Sofija Petković – 700 kn, Mirjana Crnogaća 

– 100 kn, Gordana Šižgorić – 200 kn, N. N. – 100 kn, Ivica Nakić – 200 kn, obitelj 
Čičmir – Vestić – 200 kn, Anđelka Nadoveza – 200 kn, Olga Jurleka – 200 kn, Janja 
Kolombo – 200 kn, Stanka Čala – 50 kn, Janja Grgas – 500 kn, Ante Vučenović 200 kn 
i obitelj Mrša – Jurković 500 kn.

Našim dobročiniteljima od srca hvala, a od Boga plaća!

RadNI daN
8:00 – jutarnja misa

19:00 – večernja misa

NEdjElja
 I 

SvETkOvINa

8:00 – jutarnja misa

9:30 – župna misa

11:00 – misa za obitelj

19:00 – misa za mlade

daN PRIJE PODNE POSLIJE PODNE

RadNI daN 7:30 – 8:00 18:30 – 19:00

NEdjElja I 
SvETkOvINa

7:30 – 8:30

9:00 – 10:00

10:30 – 11:30

18:30 – 19:30

raspored ispovijedanja u župi:

daN PRIJE PODNE POSLIJE PODNE

RadNI daN 9:00 – 12:00 17:30 – 18:30

radno vrijeme župnog ureda 
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