LISTIĆ
ŽUPE I SVETIŠTA

GOSPE SINJSKE
Br. 1. / God. XLI. – Siječanj 2012.

Zemlja je nalik nebu.
To jest san,
ali ako taj san sanja
dvoje ljudi koji se vole
i ako dva srca kucaju
jednako,
na zemlji će biti - nebo!

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):22. siječnja, 5.
veljače, 19. veljače, 4. ožujka…
Pouka za roditelje – petkom prije nedjelje
krštenja u 19.00 sati.

GODINA 2011.
Draga braćo i sestre,
iza nas je još jedna godina. Kao da nam prijelaz iz
godine u godinu postaje navika. Pravo vrijeme vidjeti
gdje smo, što smo, kako smo… Pravo vrijeme učiti
na pogreškama i donijeti odluke, unijeti promjene i
poboljšati sami naš život.
Da, želim baciti oko baš na tu 2011. Toliko se toga
promijenilo a opet kao da je sve po starom. Možda je
najveća promjena bila kad nam je odlazio naš fra
Nikica, ili možda onoliko mnoštvo za blagdan Velike
Gospe, ili možda blagdan sv. Nikole ili sv. Lucije ili
opet ono mnoštvo i slavlje za Božić…
Ili možda slavlja u našim filijalama: sv. Leopolda
Mandića u Karakašici koja uljepšava crkvu i gradi
zvonik, ili sv. Frane na Čitluku-Jasenskom u
prekrasnom perivoju, ili sv. Nikole Tavelića u
Brnazama, ili sv. Ivana u Glavicama ili sv. Kate u
Lučanima koji potpuno urediše i ukrasiše crkvu sa
toliko noviteta…
Zaista je važno sve to dobro vidjeti i razumjeti,
važno je sve to za našu – budućnost.

A to je ono što me veseli i ispunja nadom. To je ono
što daje snagu za ići naprijed. Jer ova naša zajednica
VJENČANJA
je predivna Zajednica. Pokazali smo to i kroz tu
2011. godinu. I slavljima; i molitvama; i našim
Na vrijeme upisati termin. Mjesec dana prije
okupljanjima; i našim karitativnim djelovanjem…
vjenčanja dostaviti potrebne dokumente uz
obvezni zaručnički tečaj koji se održava u Kako drugačije razumjeti sve ovo što se dogañalo?!
našoj župi 3-5. veljače; 20-22. travnja…

Zaista, teško bih mogao reći što je bilo najbolje?!
Možda bih, naravno, glasovao za blagdan Velike
EUHARISTIJSKO KLANJANJE
Gospe. A opet, žao mi je preskakati i ne vidjeti naše
dolaske na sv. mise. Ne mogu ne vidjeti naša
Svakog četvrtka poslije večernje svete Mise klanjanja i naše bogatstvo u raznim molitvenim
klanjamo se Isusu u Presvetom Oltarskom
zajednicama u Župi. Ne mogu ne vidjeti Framu i FSR
Sakramentu
i njihove aktivnosti kao i aktivnosti ostalih naših
zajednica ili udruga. Ne mogu ne vidjeti naša tri
ŽUPNI URED
zbora pod ravnanjem s. Jelene i fra Jure. Ili djecu
koja rado i veselo dolaze crkvi, koji rado sudjeluju u
Ureduje: 9 – 12 sati; 16.30 – 17.30 sati
sv. misama, koja rado slave sva svoja dogañanja, koje
• Ponedjeljkom: fra Eugen Poljak
• Utorkom: fra Paviša Norac, župnik
nam naši vjeroučitelji mjesečno okupljaju na susrete
• Srijedom: fra Luka Norac Kevo
osnovnoškolaca. Ili roditelje krizmanika i
• Četvrtkom: fra Pavao Vučković
prvopričesnika koji aktivno sudjeluju na svojim
• Petkom: fra Frano Pupić Bakrač
susretima i dogovorima za Prvu Pričest i samu
Krizmu. Ili našu radost hodočašćenja bilo u Boku
Slobodno potražite svoje svećenike kad Kotorsku, Vukovar ili Ramu…
god želite!

Ne mogu ne vidjeti i naše čovjekoljublje i radost
pomaganja za Caritasov Božićni sajam i pomoć
U svako doba dana i noći samo nas pozovite volontera sa svih strana. Ili za Festival klapa Gospi
ili obavijestite o svojim bolesnima i Sinjskoj s kojim pomažemo Fond Gospe Sinjske za
nemoćnima.
koji nam pomažu i donatori i svi oni koji drže kutijice
za milodare u svojim poslovnim prostorima a sve da
NAŠE ZAJEDNICE U ŽUPI:
bismo mogli pomagati naše studente iz siromašnijih
obitelji. Za godinu 2012. pomažemo 37 studenata.
MLADI
Od srca hvala svima za svesrdnu pomoć u nastojanju
Susreti mladih su srijedom u 20.00
činiti dobro svima njima.
BOLESNICI

I to je to bogatstvo koje vrijedi, koje ostaje, koje nas
pokreće da budemo i bolji, i čovječniji, i kršćanskiji.
Petkom 20.00 sati (fra Tino)
To je ono što nas pokreće da i mi svi, vaši fratri
budemo bolji i aktivniji. To je ono što nas tjera da se
FSR (Franjevački svjetovni red)
Mjesečna skupština-posljednja subota u još više zauzimamo i za djecu i mlade i ostale naše
vjernike. Zato smo znali organizirati poneki izlet i
mjesecu u 17.00 sati (fra Tino)
tombolu za djecu i ministrante, za naš Dječji zbor;
zato smo znali organizirati i neka predavanja,
MOLITVENI VIJENAC "KO"
Treća subota u mjesecu u 17.00 sati.
gostovanja; zato smo znali organizirati uvijek nešto
da svi zajedno pijemo s izvora svjetlosti i nade koju
MARIJINA LEGIJA
nam daje Krist.
FRAMA (Franjevačka mladež)

Srijedom poslije večernje mise

NEOKATEKUMENI
Tjedna Služba riječi i subotnja misa u 20.00
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: 9.0012.00 te 16.00-18.30. Za ostale dane u
dogovoru s fra Antom na 825-019

I ako idemo gledati samo statistiku reći ću da su nam
sv. mise posjećene dobro, klanjanja takoñer, čak i
Zornice u došašću koje smo uveli po prvi put. Imali
smo 232 krštenja, 153 sprovoda a 124 vjenčanja.
Prvopričesnika je bilo 251, krizmanika 307.
Prosječno smo gotovo svaki dan pohodili nekog
bolesnika. Imamo 15 (petnaest) sv. misa u Župi
nedjeljom. Po nekim našim brojanjima mogao bih i
reći prosječan broj ljudi koji pohode sv. mise a po
tom izgleda da samo crkvu Gospe Sinjske pohodi oko
3 000 vjernika nedjeljom. Malo tko se može pohvaliti
takvim brojevima?! A kad bih tomu nadodao i da
smo prošle godine podijelili oko 240 000 sv. pričesti
ispalo bi da, ne računajući dane Velike Gospe,
podijelimo oko 2 500 sv. pričesti tjedno. Naravno, u
to ubrajamo i sve hodočasnike koji pohode našu
Gospu kroz godinu. Još ako dodam (prosječno) da
svaki dan čujemo gotovo 4 propovijedi i duhovnu
misao trebali bismo biti svi - sveci.

Sve to, braćo i sestre, čini me ponosnim i veselim.
Čini me i zahvalnim najprije dragom Bogu i
Svaki dan u 8.30 Duhovna misao – možete je Čudotvornoj Gospi Sinjskoj na svemu a onda i svima
vidjeti i na portalu www.gospa sinjska.hr (fra onima koji su uvijek tu, onima na koje možemo
Ante Čovo)
uvijek računati bez obzira gdje i što radili. Od srca
Nedjeljom u 8.30 Vjerske dimenzije (fra
hvala za svaki vaš trud, za želju da nam pomognete,
Stipe Šušnjara)
za svaku vašu dobronamjernu kritiku, za svaki vaš
osmijeh i dobro djelo kojim nas obdariste. Od srca
hvala i za svaki vaš dar, redovinu, milostinju ili
HIT RADIO SINJ

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

milodar bilo onaj udijeljen nam nedjeljom ili onaj
prigodom blagoslova obitelji ili bilom kojom drugom
prigodom.
Sve to čini me i sretnim i sretnijim biti u vašoj
sredini. Ta u toj sredini sjaji se naša Gospa Sinjska.
Neka nas i dalje okuplja, neka nas i kroz ovu godinu i
sve ostale godine vodi k Isusu. Neka nas Ona čuva i
brani na svakom našem koraku.

ŽUPSKI VJERONAUK
(s. Jelena, fra Stipe, fra Tino, fra Frano i Uz veliko hvala svima koji su nam pomogli na bilo
koji način želim vam svako dobro i obilje Božjeg
fra Paviša)
blagoslova!
Predkrizmanici (I. razredi srednjih škola):
- petkom i subotom
Prvopričesnici:
- utorkom, srijedom i četvrtkom
(Slavlje Prve Pričesti bit će u subotu, 21.
travnja 2012. u crkvi Gospe Sinjske u 10.00
sati, a u filijalnim crkvama 13. svibnja 2012.)
Krizmanici:
- petkom i subotom
(Sv. Krizma bit će u crkvi Gospe Sinjske u
subotu, 28. travnja za filijale, a za Sinj bit će
u nedjelju, 29. travnja takoñer u crkvi Gospe
Sinjske)
Odrasli koji nemaju sve sakramente:
- petkom u 18.30
U filijalama je vjeronauk po posebnom
rasporedu koji odreñuju fra Jozo, fra
Frano, fra Eugen, fra Pavao i fra Luka.

SEMINAR KRŠ. DUHOVNOSTI
(Voditelj: fra Ante Čovo)
Svakog drugog ponedjeljka poslije večernje
svete Mise: 16. siječnja, 30. siječnja, 13.
veljače, 27. veljače….

PRVI PETAK
Svakog prvog petka u mjeseca mogućnost za
ispovijed te blagoslov s Presvetim
Sakramentom nakon večernje sv. Mise.

fra Paviša, župnik
N.B.
Sljedeći broj Listića bit će tiskan za korizmu.
Kalendar
Svijećnica, 2. veljače: slavimo Dan posvećenog
života na sv. misi u 9,00 na kojoj će biti i
blagoslov svijeća
Stepinčevo, 10. veljače: sv. misa bit će u 18,00
Gospa Lurdska, Dan bolesnika, 11. veljače:
sv. misa u 10,00 za naše bolesnike uz dijeljenje
sakramenta bolesničkog pomazanja.
Susreti sa osnovnoškolcima:
IV. razredi – ponedjeljak, 6. veljače u 18,30
V. i VI. razredi – utorak, 7. veljače u 19,30
VII. razredi – srijeda, 8. veljače u 19,30
VIII. razredi – četvrtak, 9. veljače u 19,30
Susret s roditeljima Prvopričesnika:
Ponedjeljak, 6. veljače u 19,00
Susret s roditeljima Krizmanika:
Utorak, 7. veljače u 19,00
(Na susretima s roditeljima dogovaramo sve za
Prvu Pričest i Krizmu.)

