
Poštovani čitatelji, dragi župljani, 
zapisano ostaje u kronikama i arhivima, 
kao glasnik starine i svjetlo istine. I 
ovom pisanom riječju želimo ostaviti 
trag u povijesti, kako bi sljedeće 
generacije Sinjana i naših prijatelja 
mogle prosuđivati o onom što smo 
živjeli i u što smo vjerovali. Franjevački 
zapisi donose popis sinjskih župnika 
od 1696. god., koji su od osnutka 
župne zajednice vodili povjerene im 
vjernike putem spasenja. Ponosni 
smo na slavnu povijest naroda Sinja i 
Cetine, koja nas obvezuje da vjernost 
Bogu i nebeskoj Majci svjedočimo u 
suvremenom svijetu. 
Župa Gospe Sinjske broji 22 tisuće 
rimo-katolika. Brze i nepredvidive 
promjene u globalnom svijetu traže od 
svakog pojedinca živo svjedočenje vjere 
u Isusa Krista. Valja, stoga, temeljito 
preispitati svakodnevno življenje i 
zajedničko djelovanje. Svjesni smo 
divnih darova koje nam je Bog povjerio, 
ali naš najveći dar i dalje ostaje obitelj. 
Obitelj je temelj društva i Crkve; ona je 
naša prošlost, sadašnjost i budućnost. 
U obitelji se rađaju novi župljani, u 
obitelji niču novi vjernici. Pozivam 
očeve i majke da zajedničkim snagama 
obnavljamo župni pastoral, jer je 
doprinos naših obitelji životu župne 
zajednice neprocjenjiv i nezamjenjiv. 
Skladne i brojne obitelji blagoslov su i 
župi i gradu. Skrb za brak i obitelj ostaje 
i dalje naša temeljna orijentacija, a 
ovdje posebno pozivam sve društvene 
sastavnice na brigu oko zapošljavanja 
mladih ljudi i na očuvanje nerođenog 
života.

I upravo je život temeljna poruka 
Uskrsa. Ali ne bilo kakav život, već 
život u ljubavi prema Bogu, čovjeku 
i svemu stvorenomu. Ovakav život 
želimo svjedočiti u svakodnevnom 
slavljenju Boga i u susretima sa svim 
ljudima. Jer stvoreni smo i otkupljeni 
da bismo Bogu darivali svoje misli, 
riječi i djela. Neka se u vašim srcima i u 
vašim obiteljima iz dana u dan događa 
divna pobjeda dobra nad zlim, svjetla 
nad tamom, života nad smrću. To vam 
želim od srca, sa svojim vikarima i 
pastoralnim suradnicima.

Fra Perica Maslać, župnik
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RASPORED U CRKVI GOSPE SINJSKE
Liturgija Datum Vrijeme Napomena

Cvjetnica, 
Nedjelja muke 

Gospodnje
9. travnja

9. 45 sati Blagoslov grančica i ophod u crkvu
10.00 sati Misa i pjevana “Muka”
14.00 sati Početak “Kvarantora”

Kvarantore 10. -12. travnja 9.30 - 19.00 sati Klanjanje Presvetom 
Oltarskom Sakramentu

Veliki četvrtak,
Četvrtak večere 

Gospodnje
13. travnja

7.00 sati Služba čitanja i Jutarnja

19.00 sati Misa večere Gospodnje. 
Pjevanje “Gospinog plača”

22.00 sata “Getsemanska ura”

Veliki petak,
Petak muke 
Gospodnje

14. travnja
Post i nemrs

7.00 sati Služba čitanja i Jutarnja

19.00 sati Obredi Velikog petka.
Procesija Gradom

Velika subota 15. travnja 7.00 sati Služba čitanja i Jutarnja

Uskrsno 
bdjenje 15. travnja 20.00 sati Bdjenje u svetoj noći.

Blagoslov uskrsnih jela

USKRS - VAZAM 16. travnja
6.30 • 7.00 • 8.00 

9.00 • 10.00 • 11.30  
19.00 sati

Svete mise.
Poslije svake mise blagoslov 

uskrsnih jela

Uskrsni 
ponedjeljak 17. travnja 7.00 • 8.00 • 9.00 

10.00 • 19.00 sati

Svete mise.
U 10.00 sati predsjeda 

don Ivan Kešina

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

Liturgija Datum Vrijeme Napomena
Cvjetnica,

Nedjelja muke Gospodnje 9. travnja nedjeljni raspored Blagoslov grančica i ophod 
u crkvu

Veliki četvrtak,
Četvrtak večere Gospodnje 13. travnja 18.00 sati Misa večere Gospodnje.

Veliki petak,
Petak muke Gospodnje

14. travnja
Post i nemrs 18.00 sati Obredi Velikog petka

Uskrsno bdjenje 15. travnja 19.00 sati
(Čitluk-Jasensko u 20 h)

Bdjenje u svetoj noći.
Blagoslov uskrsnih jela.

USKRS - VAZAM 16. travnja nedjeljni raspored Poslije svake mise 
blagoslov uskrsnih jela

Uskrsni ponedjeljak 17. travnja nedjeljni raspored

Napomena! Za Brnaze vrijedi posebni raspored: Cvjetnica - 10.00 sati, 
Veliki četvrtak - 17.00 sati, Veliki petak - 17.00 sati, Uskrsno bdjenje - 18.00 sati.

SLAVLJE SAKRAMENTA ISPOVIJEDI U SINJU
LITURGIJA DATUM VRIJEME

Veliki ponedjeljak 10. travnja 2017. 6.30 - 12.00 sati
i

17.00 - 19.30 sati
Veliki utorak 11. travnja

Velika srijeda 12. travnja

Veliki četvrtak 13. travnja 7.30 - 12.00 sati
i

16.30 - 18.30 sati
Veliki petak 14. travnja

Velika subota 15. travnja

USKRS - VAZAM 16. travnja 2017. nema ispovijedanja

POSEBNA SLAVLJA SAKRAMENTA ISPOVIJEDI U SINJU
Za djecu 8. travnja (subota) 11.00 sati

Za mlade 12. travnja (srijeda) 18.00 - 20.00 sati

SLAVLJE SAKRAMENTA ISPOVIJEDI U FILIJALAMA
Lučane 8. travnja 2017. (subota) 16.30 sati

Karakašica 8. travnja (subota) 17.00 sati

Brnaze 8. travnja (subota) 17.00 sati

Čitluk-Jasensko 8. travnja (subota) 17.30 sati

Glavice 8. travnja (subota) 18.00 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 sakramente održavaju se prema rasporedu dostupnom na mrežnoj stranici 
www.gospa-sinjska.hr. Od 10. do 24. travnja 2017. god. djeca i mladi nemaju katehetske 
susrete. 

II. Župne zajednice
Ministranti, FRAMA, OFS, neokatekumeni, pjevački zborovi, mladi GS-e imaju susrete 
prema redovitom rasporedu. Potičemo sve zainteresirane da se uključe u djelovanje 
naših župnih zajednica. 

III. Susreti s roditeljima u “Godini očinstva”

1) U subotu, 22. travnja 2017., u 18 sati (crkva Gospe Sinjske) održat će se susret s 
roditeljima sinjskih prvopričesnika. Za taj susret prvopričesnici će izvesti glazbeno-
scenski igrokaz “Poljupci za tatu”.  
2) U nedjelju, 23. travnja 2017., u 18 sati u “Dvorani Gospe Sinjske” održat će se susret s 
roditeljima sinjskih krizmanika.

IV. Slavlje sakramenata prve pričesti i krizme

V. Pobožnost sv. Anti (14. 3. - 6. 6. 2017.)
Utorkom poslije večernjeg euharistijskog slavlja pobožnost “13 utoraka na čast sv. Ante 
Padovanskog”.

VI. Karitativno djelovanje
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 7. svibnja 2017. 10.00 sati

Brnaze 7. svibnja 2017. 10.30 sati

SINJ 21. svibnja 2017. 9.00 sati

Čitluk-Jasensko 21. svibnja 2017. 10.00 sati

Karakašica 28. svibnja 2017. 10.00 sati

Lučane 28. svibnja 2017. 10.30 sati

KRIZMA (POTVRDA)
Filijalne zajednice i dio Sinja 13. svibnja 2017. 10.00 sati

SINJ 14. svibnja 2017. 10.30 sati

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


