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KORIZMA U GODINI OBITELJI
Dragi župljani i štovatelji Gospe od Zdravlja na Dobrome!
Započeli smo sveto korizmeno vrijeme. Crkva nas svake korizme poziva na
obraćenje i obnovu duhovnog života. Ove godine to čini pozivom obnove naše obitelji
u kojoj je svaki njezin član pozvan da doprinese njezinom duhovnom rastu. Svaki
život je Božji dar na kojem mu trebamo biti zahvalni. Ovo je vrijeme upravo pogodno
za to, kako na pojedinačnom, osobnom planu a tako i na zajedničkom, obiteljskom.
Danas često čujemo riječi: kriza, osamljenost, depresija, koje očituju stanje duha koje
pogađa današnjeg čovjeka. Njih trebamo zamijeniti vjerom, nadom, ljubavlju i zajedništvom,
da bismo njima očitovali svoje pouzdanje u Boga i pronašli rješenje za životne nevolje. U tom
nismo sami jer je s nama trpeći Isus, koji za nas i s nama moli. Moli na početku svoje muke:
„Oče moj, ako je moguće“…. (Mt 26,39) , moli na križu izgovarajući riječi „ Oče u ruke tvoje
…”(Lk 23,46), jer je ispunio svoje poslanje. Molitva je i nama potrebna kao naša poveznica
s Bogom u ovim časovima života, a danas još više da učvrsti naše obiteljsko zajedništvo.
Ova je korizma bliža priprema našim katekumenima za primanje sv. sakramenata:
krštenja, krizme i pričesti za koje se moli cijela Crkva i poziva sve naše obitelji da im
budu uzor kršćanskog življenja. Katekumeni će primiti sv. sakramente u nedjelju
Božjeg milosrđa, 1. svibnja. Toga će dana u Rimu biti proglašen blaženim sluga Božji
Ivan Pavo II. On je upravo uzdigao na čast oltara brojne kršćanske laike, da nam
budu uzori kršćanskog života u današnjem svijetu. Kroz korizmeno vrijeme posebno
potičemo roditelje i obitelji naših ovogodišnjih prvopričesnika i krizmanika na primanje
sv. sakramenata kao temelj i rasta kršćanskog života u koji se uvode njihova djeca.
Primanje sakramenata događaj je koji se pamti cijelog života. Stoga, dragi
roditelji, molite u svojim obiteljima sa svojom djecom, revno dolazite na nedjeljne
sv. mise i pobožnost Križnog puta, da biste zajedno doživjeli pohod Gospodnji i
darove njegova Svetog Duha. Budimo svjesni da pripadamo velikoj obitelji sv. Crkvi
u čijem je središtu Krist Gospodin koji će nas voditi i preko križa i muke do pobjede
i slave uskrsnuća.
U ovoj godini obitelji dolazi nam u pohode sv. otac papa Benedikt XVI. da
nas osokoli i učvrsti u vjeri. Radujemo se tom dolasku i tom susretu. Želimo
i molimo da to bude dan kad ćemo očitovati svoju katoličku vjeru i pokazati
svoju povezanost sa Sv. Ocem i Crkvom da bismo učvrstili svoj obiteljski život
u ljubavi i zajedništvu. Poruke vjere i nade, u zajedništvu s Kristom, neka nas vode
kroz ovo korizmeno vrijeme, pa da zajednički čestitamo jedni drugima slavu i pobjedu
uskrsnuća.
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propovijednici kroz korizmene nedjelje u
dr. fra Anđelko Domazet
dr. fra Luka Tomašević

19 sati:

13. ožujka - 1. korizmena nedjelja
Mt 4, 1-11

3. travnja - 4. korizmena nedjelja
Iv 9, 1-41

“Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj
i njemu jedinom služi!” (Mt 4, 10)

“Radi suda dođoh na ovaj svijet: da progledaju
koji ne vide, a koji vide, da oslijepe!”” (Iv 9, 39)

Povijest je ljudskog roda već od prvih početaka
obilježena grijehom. I naš je život neprestano
sučeljenje s moćima zla. Ipak, nakon Kristova
dolaska sigurni smo u pobjedu.
Gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobilova
milost.

Bog prosvjetljuje svoj narod. Tko prihvaća
vjeru i prima krsnu milost, oslobađa se sljepoće i
zadobiva vid, prelazi iz tame u svjetlost. Vjera je
nov pogled na sve stvari.

20. ožujka - 2. korizmena nedjelja
Mt 17, 1-9

10. travnja - 5. korizmena nedjelja
Iv 11, 1-45

“Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva
milina! Slušajte ga!” (Mt 17, 5)

“Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje,
ako i umre, živjet će” (Iv 11, 25)

Biti kršćanin znači živjeti u nadi. Jedino nam
nada može dati snage da nadvladamo iskušenja,
prihvatimo lomove te odvažno svjedočimo za
Krista unatoč svim protivljenjima.

Bog u koga vjerujemo jest Bog Živi. On će nas
uskrisiti u posljednji dan kao što je uskrisio Isusa
Krista. Takva vjera i nada trebale bi preobraziti sav
naš sadašnji život i pomoći nam da nadvladamo
sva iskušenja i protivljenja ovoga sadašnjeg
vremena.

27. ožujka - 3. korizmena nedjelja
Iv 4, 5-42

17. travnja - nedjelja muke gospodnje

“Tko bude pio vode koju ću mu ja dati,
ne, neće ožednjeti nikada” (Iv 4, 14)

MUKA GOSPODINA NAŠEGA ISUSA
KRISTA PO MATEJU

Svi mi žeđamo za istinom i ljubavlju. Svi mi
nastojimo otkriti smisao svoga života. Tko bi nam
mogao pokazati izvor na kojem bismo utažili svoju
žeđ? Krist nam obećaje izvor vode koja teče u život
vječni.

“Blagoslovljen Onaj koji dolazi u Ime Gospodnje!”
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cvjetnica
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Sakramenti
Krštenje

Nedjeljom u 12 sat ili prema dogovoru.
Roditelji, ako želite krstiti dijete, prijavite
krštenje u župnom uredu petnaest dana
unaprijed. Pripravu i pouku roditelja i
kumova za sakrament krštenja održavamo
subotom u 17 sati.

Vjenčanje

Subotom ili prema dogovoru. Priprava
za sakrament vjenčanja na razini grada
Splita održava se u Konkatedrali sv. Petra,
Stepinčeva 1 (tel. 540-609).
Mladenci, prijavite vjenčanje najkasnije
mjesec dana unaprijed u župnom uredu
zbog zaručničkih priprema.

Ispovijed

Radnim danom
6,45 - 12 i 17,30 - 19,30 sati
Nedjeljom i blagdanom
6,45 - 12 i 18,30 - 19,30 sati

Raspored vjeronauka
I. i II. razred osn. šk.
		
subotom u 10 sati
prvopričesnici
		
subotom u 9 sati
IV., V. i VI. raz. osn. šk.
		
subotom u 10 sati
VII. i VIII. raz. osn. šk.
		
subotom u 10 sati
I. razred srednje šk.
		
utorkom u 9 i 17 sati
krizmanici
		
utorkom u 9,30 i 16,30 sati
ministranti
		
subotom u 11 sati
dječji zbor
		
subotom u 15,30 sati
frama
		
utorkom u 20 sati
katekumeni
		
ponedjeljkom u 20 sati
		
četvrtkom		 u 20 sati
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Slavlje sakramenata u župi
Prva pričest

8. svibnja 2011. u 9 sati

Sakramenti inicijacije

1. svibnja 2011. u 10 sati

Krizma za mlade

15. svibnja 2011. u 11 sati

Probe pjevačkih zborova
Župski mješoviti zbor:
srijedom i petkom u 20 sati
Mješoviti zbor mladih:
subotom u 14 sati
Dječji zbor:
subotom u 15,30 sati
VIS Gospa od Zdravlja:
utorkom i četvrtkom u 20 sati

Župni ured
Radno vrijeme
Prije podne:
9 - 12 sati
Poslije podne:
16,30 - 18 sati
Subotom i nedjeljom: ne radi
Raspored župnog osoblja u uredu
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak

- fra Nedjeljko Čarapić
- fra Mate Matić
- s. Zorislava Radić
- fra Marko Duran
- fra Mate Matić
3

obavijesti

Sveti josip
19. ožujka

Sveti Josip, siguran u Božju
vjernost i njegova obećanja,
nije posumnjao u čudo što
ga Duh Sveti izvede u Mariji.
Josip je glava obitelji u kojoj
se ostvarilo utjelovljenje Sina
Božjega. U toj obitelji ljudi
svih vremena mogu otkriti veličinu malog
života koji je stavljen u službu Božjeg
nauma.

Svete mise: 7, 8, 9 i 19 sati

Naviještenje gospodinovo
blagovijest
25. ožujka
Svetkovinom Blagovijesti
svoj pogled upravljamo na
čin ljubavi Sina Božjega koji
je htio postati jedan od nas
ljudi, a jednako tako i na vjeru
Djevice Marije koja se svojim
“Neka mi bude!” stavila u Božju službu.

Tjedan solidarnost i zajedništvo
s Crkvom i ljudima u BIH
Svetu misu u 19 sati
predvodi i propovijeda
vlč. don Ante Komadina iz Mostara.

Svete mise: 7, 8, 9 i 19 sati

Obratite se i vjerujte Evanđelju!

Križni put
Kroz korizmu petkom i nedjeljom
u 18,15 sati

Klanjanje
Presvetom Sakramentu
Svakoga četvrtka poslije večernje
svete mise
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Nakladnik
Franjevački samostan i župa Gospe od Zdravlja
21000 SPLIT - Trg Gaje Bulata 3
Samostan: Tel: 021/ 340 190; Fax: 021/ 344 988
Župni ured: Tel/fax: 021/ 343 586; e-mail: zupa-gospe@st.t-com.hr
OIB 34090 Šifra djelatnosti 91310 Matični broj poslovnoga subjekta 1026097
Žiro račun Splitska banka 2330003-1100109792
List izlazi prigodno uz pripomoć dobročinitelja
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