U pripremi monografija o jubilarnim
slavljima u Sinju

Jubilarna slavlja osobita su
radost za Katoličku crkvu – bilo
na univerzalnoj razini, bilo na
biskupijskoj razini. Sinj, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja i Splitsko-makarska nadbiskupija dvije su godine zaredom
slavili jubileje, slavlja čija je važnost prepoznata i izvan mjesne
Crkve – 2015. god. proslavili smo
tristotu obljetnicu slavne obrane
pod Sinjem uz Gospin zagovor,
a 2016. god. tristotu obljetnicu
krunjenja slike Čudotvorne Gospe Sinjske. Te dvije godine ostat
će zlatnim slovima zabilježene u
zapisima franjevačkog samostana i sinjskog grada, koji se ponose svojom nebeskom Zaštitnicom i viteškom igrom Alkom.
Spomen na Gospine jubileje u
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svojim analima baštinit će i mnoge biskupije i redovničke zajednice, društvene i kulturne ustanove,
općinske, županijske i državne
institucije; jer su oči katolika u
Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tijekom tih dviju godina bile
uprte u milosni lik Majke, koju
pobožni narod Sinja i Cetinske
krajine već 3 stoljeća časti imenom Čudotvorna Gospa Sinjska.
Stotine tisuća ljudi kročile su kroz
Svetište, a još ih je više pratilo događanja i slavlja putem sredstava
društvenog priopćavanja. Mogli bismo reći da je Sinj tijekom
kolovoza 2015-te i rujna 2016-te
bio duhovno središte cijele nam
Domovine; iz viteškog grada razlijevala se rijeka milosti u srcima
ljudi – rijeka koja je gasila žeđ

za Isusom Kristom i Blaženom
Djevicom Marijom. Nebrojena
su iskustva i dojmovi, koji će u
većini slučajeva ostati poznata
samo dubini ljudskog srca. Ipak,
moguće je i treba na najbolji mogući način zabilježiti i sljedećim
generacijama predati tijek slavljâ i događanjâ, koja nazivamo
jubilarnim. Činilo nam se da je za
takav pothvat najprikladnija monografija u nakladi franjevačkog
samostana.
Samostanskoj upravi bilo je
veoma važno da se s potrebnim
odmakom od nekoliko godina
objektivno i razborito pristupi
izradi monografije, koja će obraditi dva sinjska jubileja. Fra Petar
Klapež, tadašnji sinjski gvardijan i upravitelj Svetišta Gospe

VIJESTI IZ SVETIŠTA GOSPE SINJSKE I FRANJEVAČKOG SAMOSTANA
Sinjske, ponudio mi je početkom
2019. god. da budem glavni urednik, što sam nakon potrebnog promišljanja i prihvatio. Od početka
je projekt podržao i sinjski župnik
fra Perica Maslać, kao i tadašnji
samostanski ekonom fra Filip Budić. Nekoliko mjeseci od prvih
razgovora projekt će podržati i samostanki kapitul, kao i fra Joško
Kodžoman, tadašnji provincijal
Provincije Presvetog Otkupitelja
sa sjedištem u Splitu.
Valjalo je dati nacrt sadržaja i krenuti s prikupljanjem
potrebnih materijala. To je podrazumijevalo sustavno pregledavanje arhivske građe, a jasno
je da je za našu temu najvažniji
bio samostanski i župni arhiv.
Monografija nosi naziv „Zauvijek okrunjena. Zapisi o Gospinim
jubilejima“. Općenito govoreći,
bit će podijeljena u 6 tematskih
područja: uvod, povijesni hod,
pozdravne riječi, zapisi o Gospinim jubilejima, dodaci i sažeci.
Predviđeno je da ima 400 stranica, a bit će tiskana u nakladi
od 1000 komada s pripadajućom
kutijom. Glavni dio jesu zapisi
o Gospinim jubilejima, koji će
kroz fotografije kronološki opisati
sedam godina priprave (2008.2014.) i dvije jubilarne godine
(2015. i 2016.). Dakle, naglasak
će biti stavljen na fotografske materijale. Do sada sam konzultirao
nekoliko sinjskih fotografa, koji
su rado pristali na suradnju i na
čemu im od srca zahvaljujem.
Također, dosta materijala posjeduje samostanski odnosno župni
arhiv. Pozvali smo i sve Gospine
štovatelje da dostave fotografije
koje bi nam mogle biti od koristi.
To činim i ovim putem, moleći
sve čitatelje da nam se jave i da
svojim fotografijama sudjeluju
u izradi nove monografije. Veliki dio posla je učinjen, ali nam

preostaje još nekoliko mjeseci strpljivog i marljivog rada. Nakon tiskanja predviđena je prezentacija,
o kojoj će zaintaresirana javnost
biti na vrijeme obaviještena.
Vjerujem da ćemo imati lijepo uređenu monografiju, koja
će biti trajni spomen na dva jubilarna slavlja u Svetištu Gospe
Sinjske, koje stoljećima živi marijansku duhovnost, što je naglasio i papa Franjo u svojem pismu:
„Dok umom i mislima hrlimo k
ljubljenomu hrvatskome narodu,

veoma smo obradovani ljepotama marijanske pobožnosti koja se
njeguje u svetištu Blažene Djevice
Marije u Sinju“. Upravo našoj nebesnoj Majci i povjeravamo sva
naša nastojanja, želeći da i monografija „Zauvijek okrunjena“
bude još jedan biser kojim franjevci i pobožni štovatelji ukrašavaju poznati Gospin lik, na ponos
hrvatskome rodu i cijeloj Crkvi.
Fra Šimun Markulin,
glavni urednik
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