Br. 2. / God. XLI. – Korizma 2012.

Ovako govori Gospodin Bog,
Svetac Izraelov:
Mir i obraćenje-spas vam je,
u smirenu uzdanju snaga je vaša.
Stoga Gospodin čeka čas da vam se smiluje,
i stog gleda da vam milost iskaže,
jer Gospodin je Bog pravedan-blago svima koji
njega čekaju. (Iz 30,15.18)

SV. MISE U SVETIŠTU I ŽUPI
Nedjeljom: 6.30, 7, 8, 9, 10, 11.30 i 18 sati
Radnim danom: 7, 7.30, 8, 8.30, 9 i 18 sati
Subota: 7, 7.30, 8 sati
- u 8,30 je sv. Misa na Gospinu oltaru za sve štovatelje i
dobročinitelje Svetišta
- Zavjetna sv. Misa na Gospinu Gradu je svakog 15. u
mjesec!
Brnaze: 9.00 i 10.30 sati (fra Luka)
Čitluk-Jasensko: 10.00 sati (fra Eugen)
Glavice: 10.00 sati (fra Pavao)
Karakašica-Suhač: 10.00 sati (fra Jozo)
Lučane: 10.30 sati (fra Frano)
ISPOVIJED
Od 6.45 do 12 sati i prije večernje mise.
KRŠTENJA
Nedjeljom (12.30 sati): 4. ožujka, 18. ožujka,...
Pouka za roditelje – petkom prije nedjelje krštenja u
19.00 sati.
VJENČANJA
Na vrijeme upisati termin. Mjesec dana prije vjenčanja
dostaviti potrebne dokumente uz obvezni zaručnički
tečaj koji se održava u našoj župi 20-22. travnja; 8-10.
lipnja…
EUHARISTIJSKO KLANJANJE
Svakog četvrtka poslije večernje svete Mise klanjamo se
Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu
ŽUPNI URED
Ureduje: 9 – 12 sati; 16.30 – 17.30 sati
• Ponedjeljkom: fra Eugen Poljak
• Utorkom: fra Paviša Norac, župnik
• Srijedom: fra Luka Norac Kevo
• Četvrtkom: fra Pavao Vučković
• Petkom: fra Frano Pupić Bakrač
Slobodno potražite svoje svećenike kad god želite!

KORIZMA 2012.
Draga braćo i sestre,
eto nam korizme, vremena kojeg nam daruje dragi Bog
da se što bolje pripremimo i pripravimo za blagdan Uskrsa.
I trebamo se pripremiti, iskoristiti ovo vrijeme upravo za
to. Zapravo, trebamo uvijek znati koristiti vrijeme i za sebe
i na korist drugih. I zaista, to smo već i učinili. Iskoristili
smo i ovo vrijeme od Božića do Korizme upravo i za sebe
i za druge. Malo smo odmarali početkom siječnja da bi
opet (s malim odgađanjem zbog vremenskih neprilika)
počeli s vjeronaukom za prvopričesnike, predkrizmanike i
krizmanike. Imali smo i susrete s našim vjeroučiteljima u
župi kao i susrete s roditeljima prvopričesnika i roditeljima
naših krizmanika. I Prvu sv. pričest i krizmu slavimo već u
travnju. Zato je sve nekako užurbano.
Proslavili smo i blagdan Svijećnice. Šteta što nismo mogli
u Dubrovnik na feštu sv. Vlaha zbog vremenske prognoze
ali smo zato čistili snijeg. Doživjeli smo i pohod roditelja,
teta i štićenika centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači
iz Sinja koje smo i ugostili i počastili. Naša djeca, posebice
prvopričesnici, prirediše nam lijepi slikovni prikaz na o bl.
Alojziju Stepincu kojeg radosno proslavismo sv. misom.
Ali i svojim radovima za Dan života. No, ipak, najljepše
je bilo kad smo slavili Gospu Lurdsku. Naime, to je dan
bolesnika. Zato smo u našu crkvu pod okrilje Majke pozvali
sve naše bolesne, nemoćne i starije da zajedno s njima i
za njih slavimo sv. misu baš na Gospinom oltaru. Nakon
sv. mise ugostismo i počastismo ih voćem i kavom u našoj
blagavaonici jer su volonteri našeg Caritasa i članovi
Frame htjeli pripomoći i biti na raspolaganju uz srdačno
samostansko osoblje. Usput, naš Caritas u suradnji s drugim
udrugama i zajednicama priprema nešto posebno za Uskrs
o čemu smo razgovarali na jednom našem sastanku sa
svima njima.
Istim takvim ritmom, ako ne i jačim, želimo kroz korizmu.
Zato smo vam pripremili i omogućili da se što bolje
pripremimo. Već prvi vikend nakon Pepelnice pozivamo
vas na korizmenu duhovnu obnovu koju će nam voditi don
Damir Stojić, studentski kateheta u Zagrebu. Vjerujem da
u tom rasporedu možete naći i svoje mjesto. U ponedjeljak
nakon toga nastavlja se i seminar kršćanske duhovnosti
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BOLESNICI
U svako doba dana i noći samo nas pozovite ili obavijestite
o svojim bolesnima i nemoćnima.
NAŠE ZAJEDNICE U ŽUPI:
MLADI
Susreti mladih su srijedom u 20.00
FRAMA (Franjevačka mladež)
Petkom 20.00 sati (fra Tino)
FSR (Franjevački svjetovni red)
Mjesečna skupština-posljednja subota u mjesecu u
17.00 sati (fra Tino)
MOLITVENI VIJENAC “KO”
Treća subota u mjesecu u 17.00 sati.
MARIJINA LEGIJA
Srijedom poslije večernje mise
NEOKATEKUMENI
Tjedna Služba riječi i subotnja misa u 19.00 sati
Sve naše molitvene zajednice imaju mjesečni
susret uz molitvu prve subote u mjesecu u 17.00
sati!
MINISTRANTI
Subotom u 11.00 i 14.30 sati (fra Tino)
CARITAS
Ponedjeljkom – od 17.00 do 19.00 sati.
SAVJETOVALIŠTE ZA DUHOVNU POMOĆ
Utorkom: 16.00-18.30; srijedom: 9.00-12.00 te 16.0018.30. Za ostale dane u dogovoru s fra Antom na 825019
HIT RADIO SINJ
Svaki dan u 8.30 Duhovna misao – možete je vidjeti i na
portalu www.gospa sinjska.hr (fra Ante Čovo)
Nedjeljom u 8.30 Vjerske dimenzije (fra Stipe Šušnjara)
PJEVAČKI ZBOROVI (s. Jelena i fra Jure)
•
Mješoviti: utor., srij. i petkom u 19.00,
•
Dječji zbor: subotom u 10.00,
•
Zbor mladih: subotom u 12.00

kojeg vodi naš fra Ante uhodanim ritmom svakog drugog
ponedjeljka. Svakog petka molit ćemo i pobožnost križnog
puta. Imamo termin i za djecu u našoj crkvi kao i za mlade
za koje će ta pobižnost uvijek biti na Gospinom Gradu.
Naš korizmeni propovjednik bit će fra Ante Čovo koji će
svakog petka propovijedati u sv. misi koja će biti nakon
pobožnosti križnog puta za sve vjernike. Križni put molit
ćemo i nedjeljom prije večernje sv. mise. Vjerujem da ćete
na nedjeljnoj sv. misi u 10,00 sati malo čuti i naše fratre
koji poslužuju filijalne crkve jer će se malo promijeniti sa
župnikom. Osim toga petkom ćemo moliti križni put i u
našim filijalnim crkvama.
Uostalom, dobro proučite raspored događanja koji ćete
naći i u ovom Listiću i na prigodnim plakatima. Ta imamo i
iznenađenje: ne samo ono kad mladi Sinja i Cetinske krajine
idu na Gospin Grad ni kada naša Župa obavlja tu pobožnost
nego posebno, kada nam mladi Metkovića dolaze prikazati
Muku Isusa Krista kao pasionsku igru-dramu koja će biti u
našem klaustru.
U nadi da ćemo se što bolje pripremiti, u nadi da će
svatko od nas pronaći sebe i za sebe nešto u ovom našem
korizmenom rasporedu srdačno vas pozdravljam zazivajući
na vas blagi Gospin pogled
fra Paviša, župnik
N. B. Slijedeći broj Listića bit će tiskan za Cvjetnicu.
Kalendar
Pepelnica, 22. veljače: sv. mise 7, 8, 9 i 18 sati. Obred
pepeljavanja na svakoj sv. misi.
Duhovna korizmena obnova
Petak, 24.veljače:
19,00 predkrizmanici
20,00 put križa na Gospinom Gradu
Subota, 25.veljače:
10,00 svi naši krizmanici;
16,00 roditelji prvopričesnika, krizmanika i kumova
18,00 svi mladi Sinja i Cetinske krajine
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ŽUPSKI VJERONAUK
(s. Jelena, fra Stipe, fra Tino, fra Frano i fra Paviša)

Seminar kršanske duhovnosti
Svakog drugog ponedjeljka nakon večernje sv. mise: 27.
veljače, 12. ožujka... -fra Ante Čovo

Predkrizmanici (I. razredi srednjih škola): - petkom
Biblijske večeri
i subotom
Srijedom nakon večernje sv. mise počevši od 29. veljače– fra
Domagoj Runje
Prvopričesnici:
- utorkom, srijedom i četvrtkom
Petkom
(Slavlje Prve Pričesti bit će u subotu, 21. travnja 2012. u -Dječji križni put u 13,00 u crkvi
crkvi Gospe Sinjske u 10.00 sati, a u filijalnim crkvama -Križni put za mlade u 20,00 na Gospinom Gradu
-U 17,20 križni put za sve vjernike nakon čega je i sv. misa
13. svibnja 2012.)
koju predvodi i propovijeda fra Ante Čovo
-U 16,00 obavlja se pobožnost križnog puta i u našim
Krizmanici:
filijalnim crkvama nakon čega je i sv. misa
- petkom i subotom
(Sv. Krizma bit će u crkvi Gospe Sinjske u subotu, 28. Nedjeljom
travnja za filijale, a za Sinj bit će u nedjelju, 29. travnja -U 17,20 križni put za sve vjernike nakon čega je i večernja
sv. misa.
također u crkvi Gospe Sinjske)
------------

Odrasli koji nemaju sve sakramente:
- petkom u 18.30

Subota, 3. ožujka
U filijalama je vjeronauk po posebnom rasporedu Molitveni susret svih naših zajednica u 17,00 sati
koji određuju fra Jozo, fra Frano, fra Eugen, fra
Subota, 24. ožujka
Pavao i fra Luka.
-18,00: Muka Isusa Krista - pasionska igra (drama) u
samostanskom klaustru
SEMINAR KRŠ. DUHOVNOSTI
(Voditelj: fra Ante Čovo)
Petak, 30. ožujka
Svakog drugog ponedjeljka poslije večernje svete Mise: -11,00: put križa za mlade Sinja i Cetinske krajine na
Gospinom Gradu
13. veljače, 27. veljače, 12. ožujka, 26. ožujka….
-16,00: put križa za cijelu našu Župu na Gospinom Gradu
PRVI PETAK
Svakog prvog petka u mjeseca mogućnost za ispovijed Susreti sa osnovnoškolcima:
te blagoslov s Presvetim Sakramentom nakon večernje IV. razredi – ponedjeljak, 26. ožujka u 18,30
V. i VI. razredi – utorak, 27. ožujka u 19,30
sv. Mise.
VII. i VIII. razredi – srijeda, 28. ožujka u 19,30

Izdaje: Župni ured Gospe Sinjske • Odgovara: fra Paviša Norac Kevo, župnik •
Adresa: Fratarski prolaz 4 - 21230 Sinj • Tel./fax. (021) 823-100, 707-010 •
e-mail: zupa.sinj@gmail.com, www.gospa-sinjska.hr
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