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NIJE OVDJE
Sve što od čovjeka ostane kada smrt prekine
tanku nit života, jest grobni kamen s natpisom:
„ Ovdje počiva...“ Oni kojima je taj život nešto
značio, navratit će barem jednom godišnje, ostaviti stručak cvijeća, zapaliti svijeću, uputiti
za pokojnika molitvu ili nijemo ostati nekoliko
trenutaka pokraj groba. I to ima svoj vijek trajanja, a onda vremenom svaki grob počinje uranjati u tišinu zaborava. Ostaje još samo natpis
koji slučajnom namjerniku ne kaže ništa. Samo
je jedan grob velika iznimka. Onaj na kojem prijatelji nisu ni uspjeli napisati: „ Ovdje počiva...“.
Umjesto natpisa, taj je grob svoje posjetitelje , žene koje je tamo dovela
ljubav prema mrtvom Učitelju, suočio s tajnom i porukom što će izazvati
neslućeni obrat, a taj grob učiniti novim početkom: „ Nije ovdje! Uskrsnuo
je, kako je rekao“
( Mt 28,6 ). Ta riječ nebeskog glasnika u praskozorje uskrsnoga dana postade suncem novoga dana vjere i nade, svjetlo života u službi Uskrsloga.
Događaj uskrsnuća postao je i ostao temelj kršćanske vjere. Učenici ne
propovijedaju o kraljevstvu Božjem ponavljajući Njegove riječi, nego u svjetlu Uskrsa tumače tajnu njegove osobe i značenje njegove smrti za naše
spasenje. Koliko su god bili zapanjeni njegovim brojnim čudesima, ona nisu
prvotni sadržaj njihovih propovijedi, već čudo Uskrsnuća i posljedice za
njihov život. U svjetlu tog događaja i Isusove riječi dobivaju svoju neprolaznost, a njegova čudesa očituju se kao znaci da je u njegovu životu uistinu
Bog bio na djelu.
Neka nas sunce uskrsloga jutra grije i ovoga Uskrsa i u sve dane života
našega uz sretan i blagoslovljen Uskrs žele vam
s. Vedrana, far Antonio, fra Lukica i fra Petar

Uprizorenje „Muke“
I ove godine glumačka skupina župe sv.
Ilije potrudila se pripremiti i ponovno uprozoriti “Muku Gospodina našega Isusa
Krista.” „Muka“ je dramski prikaz koji
obuhvaća posljednje dane Isusova života:
Posljednja večera, molitva i hvatanje u
Getsemanskom vrtu, Judina izdaja, grižnja
savjesti i vješanje. Petrovo zatajivanje i
kajanje, suđenje pred svećeničkim vijećem
te Anom i Kajfom te na koncu suđenje pred Pilatom i razapinjanje.
Kao i dosadašnjih godina dramsko prikaz „Muke“ naši mladi uprizoriti će u svetom vremenu korizme ne samo u Metkoviću, nego i u
drugim mjestima i župama.
Župe u kojima će nastupiti i uprizoriti Muku naši glumci:
Nedjelja, 3. ožujka

Sv. Petra i Pavla, Kočerin (BiH)

Subota, 9. ožujka

Sv. Ante Padovanski, Humac - Ljubuški (BiH)

Nedjelja, 10. ožujka

Sv. Nikola, Bajagić – Obrovac Sinjski

Subota, 16. ožujka

Uznesenja Blažene Djevice Marije, Plina –
Stablina (Gradsko kazalište - Ploče)

Nedjelja, 17. ožujka

Franjevački samostan u Makarskoj (novacrkva)

Ponedjeljak, 25. ožujka

Metković, Gradsko kulturno središte (20 sati)

Utorak, 26. ožujka

Metković, GKS (20 sati)

Napomena vjernicima Metkovića:
Svi oni koji žele gledati uprizorenje „Muke“ u GKS - u Metković, trebat će
imati ulaznice. To moramo učiniti zbog ograničenih mjesta (450) u GKS-u.
Ulaznice možete nabaviti u sakristiji poslije svete mise ili u župnom uredu,
po simboličnoj cijeni od 10 kuna.

Uskrsna ispovijed - 2013. u župi sv. Ilije
•

Srijeda, 20. 03. 2013.
crkva sv. Franje – Klada
u 10:00 i u 16:00 sati.

•

Četvrtak, 21. 03. 2013.
crkva sv. Ilije za sve vjernike naše župe
od 10:00 – 12:00 sati
i od 17:00 – 20:00 sati.

•

Subota, 23. 03. 2013.
U crkvi sv. Ilije
u 10:00 -12:00 sati
sv. ispovijed za sve osmoškolce, srednjoškolce, studente.

•

Ponedjeljak, 25. 03. 2013.
Uskrsna ispovijed za bolesne i nemoćne naše župe.

MOJ CVIJET ZA ISUSOV GROB
Lijepa i hvale vrijedna je bila ideja da svaki vjernik donese po koji
cvijet za Isusov grob, što se činilo nekoliko godina kroz veliki tjedan. Međutim, budući da se mnogo cvijeća nije moglo iskoristiti
– morali smo ga bacati – i ove godine kao prošlih godina molimo
sve vjernike koji žele sudjelovati u kićenju Isusova groba neka ne
kupuju cvijeće, nego neka svoj novčani dar stave u „škrabicu“
pored oltara sv. Josipa ili u škrabicu sv. Ante. Unaprijed hvala
svima i za najmanji dar.

VELIKI TJEDAN
• Cvjetnica – početak Velikoga tjedna
Osam dana prije Uskrsa je Cvjetnica ili
Nedjelja muke Gospodnje. Njom započinje
Veliki ili Sveti tjedan, kada u osam dana
slavimo najveće tajne kršćanstva: Isusovu
muku, smrt, pokop i uskrsnuće. Cvjetnica je
uvod u to slavlje. Sam sadržaj Cvjetnice otkriva nam svećenikov pozdrav kojim započinje
vjernički susret u crkvi, a glasi: „Danas se
skupljamo kako bi započeli slavlje vazmenog
otajstva, to jest muke i uskrsnuća Kristova.“
Isus je zato i ušao u svoj grad Jeruzalem,
spreman prihvatiti križ kako bi otkupio ljude
od zla za slobodu sinova i kćeri Božjih. Misa
Cvjetnice ima dva posebna obreda: 1) Procesija s blagoslovljenim
maslinovim grančicama koja nas podsjeća na Isusov slavni ulazak
u Jeruzalem. 2) Izvještaj o Isusovoj muci. Ti obredi odražavaju dva
glavna oblika vazmenog otajstva: Isusovo bolno umiranje i uskrsnu
pobjedu.
S puno vjere i dostojanstva i mi ćemo kod crkve sv. Ilije u 9:00 sati
ispred špilje Gospe Lurdske blagosloviti grančice. Oni koji budu na
sv. misi u 8:00 sati ostat će na blagoslovu grančica, a ostali će u procesiji ući u crkvu, gdje ćemo nastaviti misno slavlje.
Pred crkvom sv. Franje na Kladi u 11:00 sati obavit ćemo blagoslov
i u procesiji ući u crkvu, gdje ćemo nastaviti misno slavlje.
U crkvi sv. Ilije u 12:00 sati izloženje je Presvetog Oltarskog
sakramenta te nastavak klanjanja pred Presvetim do 18:00 sati.
Svatko će sebi odrediti vrijeme klanjanja, jer ne bi bilo lijepo da to
vrijeme ne iskoristimo za osobni susret i molitvu sa Isusom u Presvetom oltarskom sakramentu.

VAZMENO TRODNEVLJE
• „Veliki četvrtak“ – Crkva sv. Ilije u 18:00 sati.
Veliki četvrtak je prvi dan svetog
trodnevlja. Kao Kristovi vjernici
sjećamo sedana Večere Gospodnje i Isusovog posljednjeg blagovanja židovske Pashe. Na ovaj dan
Isus je ustanovio dva sakramenta:
Euharistiju i Sveti red. Ujutro na
Veliki četvrtak, u katedralama
diljem svijeta biskupi u zajedništvu sa svećenicima zahvaljuju Gospodinu za dar Svetoga reda obnavljajući svećenička obećanja koja
su dali na dan svoga ređenja. To je ujedno i misa posvete ulja na
kojem se blagoslivlja ulje za svetu potvrdu, bolesničko pomazanje
i katekumene. Uvečer u župnim crkvama, obilježava se sjećanje na
Isusovu Posljednju večeru. Na Veliki četvrtak Juda je izdao Isusa,
uhićen je i sudski ispitivan pred svećenstvom i rimskim namjesnikom
Pilatom. Perući učenicima noge, što je na Starom Istoku bio znak
najveće poniznosti, jer su to samo sluge činile gospodaru, Isus nas je
pozvao da u svoj svakodnevni život utjelovljujemo vrlinu poniznosti.
Noć poslije posljednje večere za Isusa je bila noć neizvjenosti - odveden je u nepoznato. Kao sjećanje na te trenutke Crkva noć s Velikog
četvrtka na Veliki petak provodi bdijući u molitvi pred Presvetim u
puku poznato kao Getsemanska ura.

Poslije sv. mise u crkvi sv. Ilije pjevamo Gospin plač.
„Getsemanska ura“ tj. klanjanje pred Presvetim je
od 23:00 do 24:00 sata u crkvi sv. Ilije.

• „Veliki petak „ – Crkva sv. Ilije, 18:30 sati
Na Veliki petak se sjećamo Isusove muke i
smrti na križu. Na ovaj dan potpunog ljudskog pada i sramote u kojem je ova naša zemlja
primila na sebe zločin ubojstvo samog Boga,
prisjećamo se Isusova pribijanja, razapinjanja
i smrti na križu. Veliki petak je jedini dan kad
se ne slavi Sveta misa, nego se vjernici okupljaju na molitvene obrede. Moleći, klanjajući
se i ljubeći križ razmišljamo o Kristovoj muci.
Čovjek - Bog jedini bez ljage grijeha je raspet i
umro na križu. Veliki petak nam je pokazao koliki je mrak ljudskog stvorenja u njegovoj duši
i kolika može biti opakost ljudskih djela. U tom
mraku Velikoga petka, moleći i klanjajući se njegovu svetom križu
ne smijemo zaboraviti da Isus pun blagosti i milosrđa i nama govori:
“Oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine.” (Lk 23,34).
Nakon popričesne molitve formiramo tradicionalnu procesiju Velikog petka te uz razmatranje i pjesmu prolazimo već uhodanim
ulicama našeg grada. Poslije molitvenog hoda – procesije, Crkva
uranja u tišinu iščekivanja Uskrsnuća.

• „Velika subota“ i Vazmeno bdijenje
U crkvi sv. Franje na Kladi u
18:00 sati blagoslov uskrsnih jela,
a u crkvi sv. Ilije u 23:00 sata
početak obreda uskrsnog bdijenja.
Velika subota dan je Isusova počinka u grobu. No, već u
večernjim satima slavi se Isusovo
uskrsnuće Vazmenim bdijenjem. Liturgija uskrsne noći je puna simbola i znakova kojima nam se pred oči želi staviti značaj Kristovog
uskrsnuća i našeg osobnog otkupljenja.

Najvažniji znakovi koji nam se u liturgiji uskrsne noći nude su:
1. Služba svjetla: Unoseći svijeću, upaljenu na novom ognju, u crkvu,
evocira se Kristovo uskrsnuće. Svijeća je ognjeni stup koji je svjetlo
Izraelu u njegovu prelasku.
2. Liturgija Božje riječi: Ritmičnost čitanja i psalama na dojmljiv
način zahvaća cjelovitost povijesti spasenja do uskrsnuća, ostvarena
za vjernike i u vjernicima.
3. Krsna služba: U praksi svjetla praćenom zvukom zvona i orgulja
kod pjevanja Slave postiže se posebnost ozračja sakramentalnog slavlja inicijacije u kojemu Crkva kao majka rađa novu djecu snagom Duha
svetoga. Vjernici se škrope netom blagoslovljenom vodom u koju se
uranjala uskrsna svijeća uz molitvu da siđe Duh Sveti. Škropljenje
vjernika vodom stari je oblik spomena krštenja.
4. Euharistijska služba: Euharistija bdijenja sadrži: posebnost
navještaja Gospodinove smrti, radosno slavljenje uskrsnuća i
iščekivanje njegova drugog dolaska.
Isusovim uskrsnućem sve je nanovo preobraženo i zato je Uskrs
eksplozija radosti, svjetla, mira, ljubavi i slobode. Ova sveta noć bogatstvom svete liturgije potiče nas da doživimo Uskrs svoga srca.
Na kraju proslave Vazmenog bdijenja bit će blagoslov uskrsnih
jela i pića.
OD CVJETNICE DO VELIKOG ČETVRTKA, JUTARNJA
SVETA MISA JE U CRKVI SV. ILIJE U 6:30 SATI.
ISPOVIJEDAMO OD 6:00 SATI.

RASPORED BOGOSLUŽJA
KROZ VELIKI TJEDAN
• Cvjetnica, Sv. mise u crkvi sv. Ilije
u 6:30, 8:00, 9:00, 11:00 i 18:00 sati.
• Cvjetnica, Sv. misa u crkvi sv. Franje na Kladi u 11:00 sati.
• Vel. ponedjeljak, utorak i srijeda u crkvi sv. Ilije
sv. mise su u 6:30 i 18:00.
• Vel. ponedjeljak i utorak u crkvi sv. Ilije izloženje Presvetog
Oltarskog sakramenta od 17:00 do 18:00 sati.
• Vel četvrtak u 18:00 sati u crkvi sv. Ilije sv. misa večere
Gospodnje poslije sv. mise Gospin plač. Getsemanska ura klanjanje pred Presvetim od 23:00 do 24:00 sata.
• Vel. Petak u 18:30 sati u crkvi sv. Ilije obredi vel. petka i
procesija.
• Vel subota u 18:00 sati u crkvi sv. Franje na Kladi blagoslov
uskrsnih jela.
• Obredi vel. subote u crkvi sv. Ilije u 23:00 sata. Na kraju
obreda blagoslov uskrsnih jela.
• Uskrs sv. mise u crkvi sv. Ilije u 8:00, 9:30, 11:00 i 19 sati, u
crkvi sv. Ante Dubravica u 10:00 sati, u crkvi sv. Franje
Klada u 11:00 sati.
• Uskrsni ponedjeljak sv. mise su: u crkvi sv. Ilije 6:30 i
19:00 sati, a u crkvi sv. Franje na Kladi u 11:00 sati.

TRINAEST UTORAKA SV. ANTI
U utorak 19. 03. počinje pobožnost trinaest
utoraka sv. Ante. Svakog utorka do blagdana
sv. Ante jutarnja sv. misa je u crkvi sv. Ilije
u 6:30 sati, a poslije večernje sv. mise u crkvi
sv. Ilije molimo pobožnost na čast sv. Ante.

SVIBANJSKA POBOŽNOST
Najljepši mjesec u godini,
mjesec svibanj, posvećen je
Blaženoj Djevici Mariji. U crkvi sv. Ilije svaku večer molimo
krunicu u 18:30 sati, a poslije
krunice slavimo sv. misu. Po
zagovoru naše nebeske majke molimo Oca nebeskoga da
nam dadne snagu svoje milosti
kako bi se u našoj župi oduprli
zamkama zloga. Ovog svibnja
ćemo na poseban način moliti
za dar i očuvanje vjere te za
što zauzetije življenje poziva u
kojem smo pozvani.Dragi vjernici, pridružimo se večernjim
molitvenim vapajima za dobo
naših obitelji, naše župe, našeg
naroda i cijele Crkve Kristove.

NA ZNANJE I RAVNANJE
Subota 16. ožujka u crkvi sv. Ilije u 18:00 sati početak trodnevnice
sv. Josipu.
Četvrtak 18. travnja u crkvi sv. Ilije u 19:30 sati sveta ispovijed za
sve ovogodišnje krizmanike, njihove kumove i njihove obitelji.
Subota 20. travnja u svetištu sv. Ante na Dubravici u 10:00 sati slavlje sv. Krizme, koju će za vrijeme sv. mise podijelitu naš Nadbiskup
mons. Marin Barišić. Svi krizmanici sa svojim kumovima moraju biti
u svetištu u 9:30 sati.
Utorak 23. travnja u crkvi sv. Ilije u 9:00 sati sv. misa za potrebe svih
onih koji sv. Juru časte i slave kao obiteljskog zaštitnika.
Četvrtak 25. travnja u 18:00 sati večernja sv. misa i blagoslov polja
na groblju sv. Ivana.
Subota 4. svibnja u 10:00 sati u crkvi sv. Ilije ispovijed za
prvopričesnike, roditelje i rodbinu djece koja će prvu sv. Pričest imati
u crkvi sv. Ilije 5. svibnja.
Nedjelja 5. svibnja u crkvi sv. Ilije prva sv. Pričest u 10:30 sati.
Prvopričesnici doći pola sata prije sv. mise u dvorište crkve sv. Ilije.
Subota 11. svibnja u 11:00 sati u crkvi sv. Franje na Kladi sv. ispovijed za prvopričesnike, roditelje i rodbinu, koji će prvu pričest primiti
u crkvi sv. Franje.
Nedjelja 12. svibnja u 11:00 sati u crkvi sv. Franje prva sv. Pričest.
Prvopričesnici doći pola sata prije sv. mise.
Četvrtak 16. svibnja sv. Ivan Nepomuk. Umjesto večernje sv. mise u
crkvi sv. Ilije, sv. misa u 18:00 sati bit će na groblju sv. Ivana.

TEČAJ ZA ZARUČNIKE
Svim zaručnicima koji namjeravaju
sklopiti sakramenat ženidbe kroz narednih šest mjeseci (pola godine) na
znanje i ravnanje: tečaj će se održati u
dvorani pored crkve sv. Ilije 3., 4., 5.
i 6. lipnja 2013. godine s početkom u
19:30 sati.

DUHOVNA OBNOVA
Povodom Godine vjere, u našoj župi sv. Ilije održat će se duhovna obnova u Športskoj dvorani, 18., 19. i 20. listopada 2013.

HODOČAŠĆE U SVETU ZEMLJU
(5. - 12. studenog 2013. godine)

U ovoj Godini vjere naša Splitsko–makarska nadbiskupija organizira hodočašće u Svetu Zemlju, domovinu našeg spasitelja Isusa
Krista.
Hodočašće predvodi naš nadbiskup mons. Marin Barišić, zajedno
sa ostalim svećenicima koji će se odlučiti na ovo hodočašće.
Konačna cijena hodočašća u Svetu Zemlju je 7.960 kuna,
uključujući sva osiguranja, takse i ulaznice. Prijave u župnom
uredu će se primati do konca mjeseca lipnja.

OD BOŽIĆA SU DALI SVOJE NOVČANE PRILOGE ZA
POTREBE NAŠIH CRKAVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Obit. Ana i Florijan Bebić
Ante Ostojić
Obit. Marinko Soldo
Obit. Jozo Bebić
Robert Doko
Neda Ivanović
Pok. Jure Volarević
Zdenko Merdžan
Neda i Ivan Barbir
Obit. pk. Marijana Marušić
Primorac D.O.O.
Jadranka Romić
N.N.
Vinka Miletić
N.N.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Stanko Kevo
Obit.pk. Jure Volarevića
Obit. pk. Drage Ivanković
Luka i Katica Obradović
Ljekarna Draženović
Poljopromet d.o.o.
Privredna Banka
Marija Koncul
Grad Metković
Ivan Petrov
N.N.
Vera Veraja
N.N.
Milko Bulum

Neka je svima hvala i od Boga blagoslov!
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