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Predmet: Dan posvećenog života 
 
Poštovane sestre! 
 
Različitim karizmama naših redovničkih zajednica doprinosimo objavljivanju otajstva i poslanja 
Crkve, sudjelujemo u obnovi društva u kojem živimo te na vidljiv način svjedočimo vrijednosti 
koje upućuju na kraljevstvo nebesko i život vječni. U doba zaraze koja ne prestaje harati i krize 
koja pogađa društvo u kojem živimo nužno je više negoli inače dopustiti da svjetlo tih 
vrijednosti ižarava kroz sve nas. Zato ćemo u utorak, 2. veljače 2021., na blagdan Svijećnice 
slaviti zajedno Dan posvećenog života. Zahvalit ćemo Gospodinu da smo mogli svjedočiti 
Kristovu spasenjsku prisutnost i obogaćivati život Crkve i svijeta te mu se preporučiti da nas i 
dalje nadahnjuje i vodi kako bismo i danas, u vrijeme velikih kušnji, mogli odgovoriti Božjoj 
volji i drugima pokazati kako se ona vrši. Zato ćemo se naći zajedno u Solinu. Nakon što 
prođemo hotel ”President”, lijevo je prostrano parkiralište kraj nove crkve gdje možemo 
ostaviti automobile. Okupit ćemo se zatim oko našeg o. nadbiskupa Marina Barišića u 18 sati 
pred crkvom Gospe od Otoka, gdje ćemo dobiti svijeće. Započet ćemo slavlje njihovim 
blagoslovom i, s maskama na licu, u ophodu krenuti prema novoj crkvi i oko nje jednom obići. 
Na ulazu u crkvu sv. Obitelji, svijeće ćemo ugasiti. Crkva je dosta prostrana, pa ćemo se 
razmjestiti u njoj prema epidemiološkim propisima, kako je već uobičajeno. Neki će se moći 
smjestiti i na stolice sa strana oltara. 

Misno slavlje bit će recitirano. Ne će ga uzveličati pjevanjem zbor splitskih redovnica, 
franjevačkih bogoslova i isusovačkih novaka pod ravnanjem s. Mirte Škopljanac-Mačina, kao 
što smo to dosad činili. Budući da nema zbornog pjevanja, s. Mirta će za misnog slavlja nešto 
zasvirati i nešto zapjevati, ali solo, jedno ili dvoje pjevača zajedno, ali ne zborno. 

Molim poglavarice da o tomu obavijeste i ostale sestre u područnim kućama.  

Neka vas Gospodin i u započetoj godini prati obiljem svoga blagoslova, a Gospa svojim 
zagovorom kako biste mogle biti blize jedne drugima i jedna drugoj iskazivati podršku u 
nesigurnim vremenima krize koju proživljavamo. Unaprijed zahvaljujem na odazivu, očekujem 
vas i bratski pozdravljam 

 

fra Petar Lubina 


