
PASTORALNI LISTIĆ  

GOSPA SINJSKA  

    BR. 2/GOD. XXII.                               Veljača 2023. 

S Pepelnicom, odnosno Čistom srijedom, svake godine ulazimo u osobito litur-

gijsko vrijeme, u korizmu. Naime, korizma traje četrdeset dana. Od Pepelnice do 

Uskrsa ima točno 40 radnih dana. Nedjelje su i u korizmi i inače izuzete od stano-

vitog pokorničkog karaktera ovog vremena jer svaka nedjelja, pa i korizmena, 

ima pečat uskrsnuća Gospodnjega u tjednom ritmu života kršćana. Četrdeset dana 

slika je izabranog naroda na izlasku iz Egipta. Taj hod trajao je četrdeset godina 

jer je bilo potrebno da se na neki način cijela jedna generacija pročisti od nevjere 

i bunta prema Bogu. U Bibliji još na nekim mjestima susrećemo naglašen broj 

četrdeset. U vrijeme Noe kiša je padala 40 dana i 40 noći. To je vrijeme općeg 

potopa. Prorok Ilija morao je hodati 40 dana do svete gore Božje. Ipak, najkon-

kretnija veza tog broja i naše korizme usredotočena je na osobu Isusa Krista. Pred 

Isusov javni nastup on se povukao u pustinju i ondje živio isposnički i postio 40 

dana. Tako ohrabren i ojačan, bio je sposoban oduprijeti se svim zamkama zloga. 

I kršćani u korizmi nasljeduju Isusa. Ipak, od davnine korizma je bila ponajprije 

intenzivno vrijeme priprave za primanje sakramenata kršćanske inicijacije što su 

je u prvim stoljećima kršćanstva primale gotovo isključivo odrasle osobe. Pošto 

su tri godine proveli u poučavanju i vježbanju po pravilima Božjih zapovijedi i 

evanđeoskih načela, prije nego što će u vazmenoj                          noći 

od Velike subote na Uskrs primiti te sakramente, oni su 

proveli ovu posljednju korizmu u intenzivnoj pripra-

vi. A da se mogne djelotvorno boriti protiv grijeha, 

valja i volju usmjeriti na dobro te učiniti da čovjek 

bude jači od svih drugih napasti. Stoga Crkva pozi-

va da se čovjek pokuša pomalo odricati nekih potreba 

(npr. post i nemrs) kako bi bio jači i jasniji u težim      

iskušenjima. Svima neka bude blagoslovljen korizmeni 

hod s Isusom prema Uskrsu temelju naše vjere. 
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Dežurni 

Župni ured 

 INFORMACIJIE 

Porta 

Svete mise 

Ispovijedanje 

Na Čistu srijedu ili Pepelnicu počinje sveto kori-

zmeno vrijeme postom i nemrsom. Post za katolika 

znači uzeti samo jedan puni obrok u danu. Nemrs 

znači redovito jesti (uobičajena tri obroka dnevno), 

ali da to ne bude meso. Uočiti treba ovo: u dva dana 

“strogog posta” (Čista srijeda i Veliki petak) nije 

samo post, nego, zajedno, i post i nemrs! Znači: 

vjernik toga dana jede samo jedan puni obrok (“do 

sita”), jer je post i ne jede meso, jer je nemrs! U 

ostale petke uzima redovite obroke, ali se odriče 

mesa. 

SVETIŠTE I ŽUPA 

Nedjeljom: 

7, 8, 9, 10, 11:30 i 18 sati 

Radnim danom: 

7, 8, 9 i 18 sati 

FILIJALNE CRKVE  

Nedjeljom: 

Brnaze: 9 i 10:30 sati 

Čitluk-Jasensko: 10 sati 

Glavice: 10:30 sati 

Karakašica-Suhač: 9 sati 

Lučane: 10:30 sati 

6:45-12 sati 

17:30-18:30 sati 

Ponedjeljak-petak: 

9-12 // 16:30-17:30 sati 

Ponedjeljak: fra M. Marić 

Utorak: fra A. Mravak, župnik 

Srijeda: fra M. Matić 

Četvrtak: fra T. Šimunović 

Petak: fra I. Čikara 

Subota: fra A. Mravak,  

Ponedjeljak - nedjelja: 

Od 7-19 sati  

Čista srijeda 
(22. 2.) 

Svete mise: 7, 8, 9  i 18 sati  

Poslije mise obred pepeljanja 

 

Pobožnost  

Križnog  puta  

 

Petkom: 

13 sati (crkva): osnovnoškolci 

17:15 sati (crkva): župna zajednica 

20 sati (Stari grad): mladi 

Nedjeljom:  

17:15 sati (crkva) 

Biblijske večeri 

Srijedom poslije večernje mise  

u Dvorani Posljednje večere.  

Voditelj fra Domagoj Runje 

Korizmeni susreti  

za osnovnoškolce 

Duhovno-katehetski susreti za djecu:  

subotom u 10 sati  

Kreativne radionice za djecu: 

subotom u 10 sati  

Duhovna obnova  
Utorak, 3. ožujka u 18 sati 

Voditelj: fra Ante Vučković 

Hodočašće u  

Karlovac 

Subota, 11. ožujka: 

Hodočašće u Nacionalno svetište  

sv. Josipa  

Najava događanja: 



7. siječnja:  Emanuel Domazet-Lošo (Dragan i Ivana) 

7. siječnja: Vito Bandić Bogdan (Ivan i Ivana) 

8. siječnja: Jere i Luka Mioč  (Josip i Kristina) 

8. siječnja: Antea Čarić (Darko i Josipa) 

8. siječnja: Rita Grčić (Ante i Antonia) 

8. siječnja: Marko Čović (Stipe i Nikolina) 

14. siječnja: Maša Bilobrk (Petar i Katarina) 

22. siječnja: Gita Klarić-Kukuz (Ivo i Danijela) 

22.siječnja: Tea Marasović (Frane i Ana) 

22. siječnja: Matej Vuković (Filip i Anđela) 

22. siječnja: Domenico Franchini (Marin i Maja) 

28. siječnja: Marta Klara Baković (Andrija i Antonija) 

29. siječnja: Ana Marija Sladović (Stipe i Draženka) 

4. veljače: Stipe Ančić (Denis i Marija) 

5. veljače: Luka  Sesardić (Stipe i Maja) 

5. veljače: Marko Klarić-Kukuz (Ivan i Kristina) 

5. veljače: Karmen Šimić (Bruno i Ella) 

11. veljače: Tara  Čugura (Jerko i Martina) 

12. veljače: David  Prološčić (Mateo i Zrinka) 

18. veljače: Šimun i Petar Ćukušić (Krešimir i Melanija) 

18. veljače: Biserka i Matija Čugura (Ivan i Iva) 

19. veljače: Iva Šušnjara (Ivan i Matea) 

19. veljače: Loren Romac (Ante i Ivana) 

19. veljače: Hani Galić (Ante i Mia) 

19. veljače: Ella Križanac (Toni i Ivana) 

19. veljače: Gabrijel  Budimir Masle (Mirko i Marija) 

19. veljače: Iva Marunica (Ante i Ana) 

19. veljače: Ivan Vukasović (Ante i Anđela) 

14. siječnja: Petar Bilobrk  (Obrovac Sinjski) i Katarina Jerkan (Sinj) 

21. siječnja: Ante Dolić (Glavice) i Damira Milan (Obrovac Sinjski) 

4. veljače: Ivan Matić (Karakašica) i Lucija Uzun (Split) 

11. veljače: Ivan Mrakovčić  (Vrh-Krk) i Antonela Krka (Sinj) 

18. veljače: Patrik Vukas (Trilj) i Emanuela Mandac (Brnaze) 

18. veljače: Antonio Vlajčević (Glavice) i Klara Čačija (Sinj)  

 

6. siječnja: Anđelko Šimac (1946.) 

7. siječnja: Duško Labrović (1960.) 

8. siječnja: Rade Čovo (1951.) 

8. siječnja: Nedjeljko Šimić (1955.) 

10.siječnja: Ante  Balajić(1944.) 

12. siječnja: Marijo Radić ( 1983.) 

13. siječnja: Tihomir Bogdan (1970.) 

16. siječnja: Anđelko Mastelić (1944.) 

19. siječnja: Branko Gugić (1938.) 

20. siječnja: Stipe Marković (1950.) 

26. siječnja: Velimir Borković (1934.) 

26. siječnja: Anđa Čarić (1933.) 

27. siječnja: Ana Poljak (1939.) 

27. siječnja: Anđa Šentija (1942.) 

29. siječnja: Luca Ivačić (1939.) 

31. siječnja: Petar Pavičić (1946.) 

1. veljače: Ivan Đipalo (1952.) 

5. veljače: Ivan Ratković (1935.) 

6. veljače: Ana Župić (1939. ) 

10. veljače: Matuša Grčić (1934.) 

11. veljače: Luca Šabić (1937.) 

12. veljače: Tomislav Šepčeg (1942.) 

14. veljače: Josip Richter (1949.) 

Iz župnih matica  
(Od 1. 1. - 15. 2. 2023.) 

Vjenčani (sklopili ženidbu u Župi): 

Kršteni u Župi: 

Umrli (pokopani u Župi): 



DODATNE INFORMACIJE 

 

 

 

021.707041 

 

gospa.sinjska 

 

 

zupa.sinj@gmail.com 

 

 

 

Svake korizmene srijede u 18:30 sati u Dvorani posljednje 
večere održavat će se Biblijske večeri. Zahvaljujemo         
fra Domagoju Runji što će našim župljanima kroz čitanje i 
tumačenje svetopisamskih tekstova približiti i učvrstiti    
ljubav prema Svetom pismu. 

Korizmeni propovjednik 

www.gospa-sinjska.hr 

Župa Gospe Sinjske, Fratarski prolaz 4, HR - 21 230 SINJ 

Don Ivan Bodrožić, svećenik je Splitsko-makarske nadbis-
kupije. Profesor je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u 
Splitu i pročelnik pri Katedri povijesti kršćanske literature i 
kršćanskog nauka. Autor je brojnih teoloških studija, knjiga 
i znanstvenih radova. Voditelj je duhovnih vježbi za            
svećenike, redovnike i laike. Urednik je portala Patrologija. 

Korizmeni petci uživo iz Sinja 

Laudato televizija prenosit će uživo pobožnost Križnog 
puta  i misno slavlje iz crkve Gospe Sinjske svakog petka od 
17:15 sati. Radujemo se što će vjernici u domovini i svijetu 
biti povezani s našim Svetištem u molitvi i razmatranju   
Kristove muke. 

Biblijske večeri 

Posjet Vukovaru  

Župa i Svetište Gospe Sinjske organiziraju posjet Vukovaru 
od 13.-15. travnja 2023. U  programu je posjet svim važni-
jim memorijalnim mjestima Domovinskog rata. Prijave,    
program i cijena hodočašća bit će objavljena 1. ožujka na     
mrežnim stranicama župe i svetišta. 


