
Poštovani čitatelji, dragi župljani,  
dok četvrti put potpisujem uvodnik župnog 
listića, promišljam o našoj župnoj zajednici 
i o stvarnostima koje smo proživjeli ili koje 
nas tek očekuju. Prema crkvenom popisu, 
na teritoriju župe živi gotovo 6600 obitelji, 
koje su svoj dom pod nebom našle u nekom 
od 7 mjesta koje pastoralno poslužujemo. 
Brojem smo najveći u Splitsko-makarskoj 
nadbiskupiji, a diljem svijeta poznati po 
svojoj nebeskoj zaštitnici – Čudotvornoj Gospi 
Sinjskoj. I danas joj predajemo „naša srca 
u znak zahvalnosti za njezinu čudotvornu 
pomoć i zaštitu“, upravo onako kako to 30. 
kolovoza 1715. god. zapisa zapovjednik 
Tvrđave Juraj Balbi. 
Njezina milosna prisutnost na mnoge načine 
ispisivala je stoljetnu povijest Sinja i cijeloga 
kraja. Možda je ipak najviše mijenjala srca 
i savjesti ljudi, koji su iz dana u dan pred 
njezinim likom prigibali koljeno i prosili 
zagovor za sebe i svoje obitelji. Hladna Cetina 
i danas nam pripovijeda njihove životne priče, 
a u bistroj vodi zrcali se lik njihovih potomaka 
i nasljednika. Generacijama se prenosi sveti 
savez, kojeg su naši preci dali nebeskoj Majci. 
Savez je to ljubavi između Boga i čovjeka, koji 
u viteškom Sinju ima očitu marijansku notu. 
To se prepoznaje u našem svakodnevnom 
pastoralnom djelovanju i poslanju, i to s 
ponosom ističemo u „Godini majčinstva“, 
dok se s mjesnom Crkvom pripremamo za 
„Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih 
obitelji“. U sklopu priprema za susret u Solinu, 
sa svojim vikarima još ću jasnije i odvažnije 
naviještati antropološko-teološku istinu o 
konstituciji ljudske osobe, a osobito o braku 
i obitelji. Mi smo prvi pozvani svjedočiti 
ono što naviještamo, kako ne bismo postali 
puki teoretičari. Naše poslanje, dakle, ima i 
snažnu društvenu dimenziju, pa svoje znanje 
i snage rado posvećujemo svakom ljudskom 
stvorenju, a osobito onima koji stoje na rubu 

društva; jer u njima prepoznajemo lice 
Isusa Krista. Svjesni smo žalosne činjenice 
da pojedine članove naše zajednice pogađa 
siromaštvo i bijeda, ne mali broj se razvodi 
i rastaje, a mnogo je onih koji ne pronalaze 
izlaz iz crnila svijeta i skučenosti vlastitog 
egoizma. Nasljedujući ljubav Majke, i 
takvima otvaramo vrata svojega srca – u 
molitvama, u ispovijedima i duhovnim 
razgovorima, u propovijedima i katehezama, 
u pohodima i susretima, u svakodnevnom 
karitativnom djelovanju. 
Zajedno sa svojim narodom i svojom 
domovinom nosimo teški križ prema brdu 
Kalvariji, odakle puca pogled u novi život, u 
život vječni. Puni vjere u uskrsnuće, zajedno 
s Isusom kročimo u bolje sutra. Za mene, 
za moju obitelj, za moju župu i za moju 
Hrvatsku. Bog neka vas sve blagoslovi – 
sretan i blagoslovljen Uskrs svima! 

Fra Perica Maslać, župnik
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RASPORED U CRKVI GOSPE SINJSKE
Cvjetnica, 

Nedjelja muke 
Gospodnje

25. ožujka 
9.45 sati Blagoslov grančica i ophod u crkvu
10 sati Misa i pjevana “Muka”
14 sati Početak “Kvarantora”

Kvarantore 26. - 28. ožujka 9.30 - 19 sati Klanjanje Presvetom 
Oltarskom Sakramentu

veliki 
četvrtak,

Četvrtak večere 
Gospodnje

29. ožujka

7 sati Služba čitanja i Jutarnja

19 sati Misa večere Gospodnje. 
Pjevanje “Gospinog plača”

22 sata “Getsemanska ura”

veliki petak,
Petak muke 
Gospodnje

30. ožujka
Post i nemrs

7 sati Služba čitanja i Jutarnja

19 sati Obredi velikog petka. 
Procesija Gradom

velika subota 31. ožujka 7 sati Služba čitanja i Jutarnja

Uskrsno 
bdjenje 31. ožujka 20 sati Bdijenje u svetoj noći.

Blagoslov uskrsnih jela

USKRS - VAZAM 1. travnja 6 • 7 • 8 • 9
10 • 11.30 • 19 sati

Svete mise.
Poslije svake mise blagoslov 

uskrsnih jela

Uskrsni 
ponedjeljak 2. travnja 7 • 8 • 9  

10 • 19 sati Svete mise

RASPORED U FILIJALNIM CRKVAMA 
(Glavice, Brnaze, Čitluk/Jasensko, Karakašica/Suhač i Lučane)

Cvjetnica,
Nedjelja muke Gospodnje 25. ožujka nedjeljni raspored

(Brnaze u 10 sati)
Blagoslov grančica i 

ophod u crkvu

veliki četvrtak,
Četvrtak večere Gospodnje 29. ožujka 18 sati

(Čitluk/Jasensko u 17 h) Misa večere Gospodnje.

veliki petak,
Petak muke Gospodnje

30. ožujka 
Post i nemrs

18 sati
(Čitluk/Jasensko u 17 h) Obredi velikog petka

Uskrsno bdjenje 31. ožujka
19 sati

(Čitluk/Jasensko u 18 h, 
Glavice u 20 h)

Bdjenje u svetoj noći.
Blagoslov uskrsnih jela.

USKRS - VAZAM 1. travnja 
2018. nedjeljni raspored Poslije svake mise 

blagoslov uskrsnih jela

Uskrsni ponedjeljak 2. travnja nedjeljni raspored

SLAVLJE SAKRAMENTA ISPOVIJEDI U SINJU
Veliki ponedjeljak 26. ožujka 2018. 6.30 - 12 sati

i
17 - 19.30 sati

Veliki utorak 27. ožujka

Velika srijeda 28. ožujka

Veliki četvrtak 29. ožujka 7.30 - 12 sati
i

16.30 - 18.30 sati
Veliki petak 30. ožujka

Velika subota 31. ožujka

USKRS - VAZAM 1. travnja nema ispovijedanja

POSEBNA SLAVLJA SAKRAMENTA ISPOVIJEDI U SINJU
Za djecu 24. ožujka (subota) 11 sati

Za mlade 28. ožujka (srijeda) 18 - 20 sati

SLAVLJE SAKRAMENTA ISPOVIJEDI U FILIJALAMA
Glavice 24. ožujka 2018. (subota) 16 sati

Lučane 24. ožujka 16 sati

Karakašica 24. ožujka 16.30 sati

Brnaze 24. ožujka 17 sati

Čitluk/Jasensko 24. ožujka 17 sati



Župa Gospe Sinjske, Fratarski prolaz 4, 21230 Sinj, tel: 021 707 041, 
e-mail: zupa.sinj@gmail.com, www.gospa-sinjska.hr, Facebook stranica "Gospa Sinjska"

I. Župne kateheze
Kateheze za zajednice vjernika održavaju se prema rasporedu dostupnom na mrežnoj 
stranici www.gospa-sinjska.hr. 

II. Župne zajednice
Ministranti, FRAMA, OFS, neokatekumeni, pjevački zborovi, liturgijski čitači, mladi GS-e, 
“Dobri Pastir” i “Cjelovit život” imaju susrete prema redovitom rasporedu. Potičemo sve 
zainteresirane da se uključe u djelovanje naših župnih zajednica. 

III. Susreti s roditeljima u “Godini majčinstva”

1) U subotu, 14. travnja 2018., u 18 sati u “Dvorani Gospe Sinjske” održat će se susret 
s roditeljima kandidata za krizmu. Predavanje Majčinstvo - mitovi i stvarnost održat će 
Maja Jakšić. 
2) U subotu, 28. travnja 2018., u 18 sati u crkvi Gospe Sinjske održat će se susret s 
roditeljima sinjskih prvopričesnika. Za taj susret prvopričesnici će izvesti glazbeno-
scenski igrokaz “Poljupci za mamu”.

IV. Slavlje sakramenata prve pričesti i krizme

V. Pobožnost sv. Anti (20. ožujka - 12. lipnja 2018.)
Utorkom poslije večernjeg euharistijskog slavlja pobožnost “13 utoraka na čast sv. Ante 
Padovanskog”. 

VI. Karitativno djelovanje (Fond Gospe Sinjske • Besplatne repeticije • Caritas)
Župni Caritas otvoren je svakog ponedjeljka od 17-19 sati. Svoj doprinos za Caritas možete 
ostaviti u škrabici kod oltara sv. Franje ili sudjelujući u kojoj od naših akcija za potrebite.  

PRVA PRIČEST
MJESTO DATUM VRIJEME

Glavice 29. travnja 2018. 10 sati

Lučane 29. travnja 10.30 sati

Brnaze 13. svibnja 10.30 sati

SINJ 20. svibnja 9 sati

Čitluk/Jasensko 27. svibnja 10 sati

Karakašica 27. svibnja 10 sati

KRIZMA (POTVRDA)
Filijalne zajednice i dio Sinja 5. svibnja 2018. 10 sati

SINJ 6. svibnja 10.30 sati

Sretan i blagoslovljen Uskrs 
žele vam fratri iz Župe Gospe Sinjske!


