LISTIĆ
ŽUPE I SVETIŠTA

GOSPE SINJSKE
Br. 3. / God. XLI. – VELIKI TJEDAN 2012.

U ovom ćeš znaku
pobijediti!

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!

VELIKI TJEDAN 2012.
Draga braćo i sestre,

još smo u korizmi, vremenu koje nam je darovano za
pripravu za Uskrs. I uistinu, nitko se ne priprema
poput nas! Pogledajmo malo: biblijske večeri,
seminar kršćanske duhovnosti, vjeronaučni susreti,
pobožnosti… Posebno pobožnost križnog puta!
Zaista sam oduševljen s našim dolascima u crkvu.
Brnaze: 9.00 i 10.30 sati (fra Luka)
Najprije na dječji križni put: oko 370 djece redovito
Čitluk-Jasensko: 10.00 sati (fra Eugen)
je dolazilo sa svojim vjeroučiteljima. Ili križni put za
Glavice: 10.00 sati (fra Pavao)
mlade koji se održava na Gospinom Gradu: 200Karakašica-Suhač: 10.00 sati (fra Jozo)
tinjak mladih je zajedno molilo i pjevalo. Ili onaj za
Lučane: 10.30 sati (fra Frano)
sve vjernike gdje nam je crkva pretijesna.. A još ta
ista pobožnost na filijalama. I nedjeljom.
ISPOVIJED
Osim toga na susretima sa našim roditeljima
prvopričesnika i krizmanika sve je dogovoreno za
Od 6.45 do 12 sati i prije večernje mise.
slavlja Prve pričesti i same krizme što nas čekaju u
KRŠTENJA
travnju. Spremamo se već i za susret mladih koji će
biti u Sisku u prvu subotu i nedjelju u svibnju. Opet,
Nedjeljom (12.30 sati):18. ožujka, 1. travnja, želeći izraziti zahvalnost i našim vjeroučiteljima za
15. travnja, 29. travnja…
predan rad u školama kroz 20 godina, zajedno smo
Pouka za roditelje – petkom prije nedjelje slavili s njima sv. misu i imali smo i dogovor uz
krštenja u 19.00 sati.
zajedničku večeru.
VJENČANJA

Zato ovdje objavljujemo i ono što nas još čeka,
barem
za ovo sveto vrijeme završetka korizme i
Na vrijeme upisati termin. Mjesec dana prije
vazmenog
trodnevlja. Pronađimo se i pronađimo
vjenčanja dostaviti potrebne dokumente uz
obvezni zaručnički tečaj koji se održava u vrijeme za sebe. Za sv. ispovijed također. Čista srca
našoj župi 20-22. travnja; 8-10. lipnja…
dočekajmo vazmene blagdane i čista srca slavimo
Kristovu smrt i uskrsnuće. Ona koja je pratila svoga
EUHARISTIJSKO KLANJANJE
Sina na Njegovu križnom putu, neka i nas prati
svojim pogledom na našem životnom putu.
Svakog četvrtka poslije večernje svete Mise
klanjamo se Isusu u Presvetom Oltarskom
Sakramentu

fra Paviša, župnik

ŽUPNI URED
Ureduje: 9 – 12 sati; 16.30 – 17.30 sati
• Ponedjeljkom: fra Eugen Poljak
• Utorkom: fra Paviša Norac, župnik
• Srijedom: fra Luka Norac Kevo
• Četvrtkom: fra Pavao Vučković
• Petkom: fra Frano Pupić Bakrač
Slobodno potražite svoje svećenike kad
god želite!

N. B. Slijedeći broj Listića bit će tiskan za slavlje
Prve pričesti i krizme.

BOLESNICI
U svako doba dana i noći samo nas pozovite
ili obavijestite o svojim bolesnima i
nemoćnima.

Kalendar
Sv. Ispovijed je sakramenat pomirenja i
obraćenja. Bliže se sveti dani- dočekajmo ih
pripravni:
Ispovijed: od 6.45 do 12.00 i od 17.00 do 18.00

NAŠE ZAJEDNICE U ŽUPI:

Veliki ponedjeljak, utorak i srijeda:
Od 6.45 do 12.00 i od 18.00 do 19.00

MLADI
Susreti mladih su srijedom u 20.00

Veliki četvrtak, petak i subota:

FRAMA (Franjevačka mladež)

Od 7.30 do 12.00 i od 15.00 do 18.30

Petkom 20.00 sati

Ispovijed za mlade-Velika srijeda: 18.00-20.00

FSR (Franjevački svjetovni red)
Mjesečna skupština-posljednja subota u
Ispovijed u okolnim crkvama:
mjesecu u 17.00 sati

Treća subota u mjesecu u 17.00 sati.

subota, 31. ožujka:
Brnaze 17.00; Čitluk/Jasensko 18.00; Glavice
18.00; Karakašica/Suhač 17.30; Lučane 17.00

MARIJINA LEGIJA

Ispovijed bolesnika:

MOLITVENI VIJENAC "KO"

Srijedom poslije večernje mise

Sinj i Podvaroš od ponedjeljka 26. ožujka
Tjedna Služba riječi i subotnja misa u 19.00 Brnaze i Glavice: 26. i 27. ožujka
Čitluk: 28. ožujka
sati
Jasensko i Lučane: 29. ožujka
Sve naše molitvene zajednice imaju Karakašica i Suhač: 30. ožujka
mjesečni susret uz molitvu prve subote
Radošić: 30. ožujka
NEOKATEKUMENI

u mjesecu u 17.00 sati!
MINISTRANTI

Subotom u 11.00 i 14.30 sati

CARITAS
Ponedjeljkom – od 17.00 do 19.00 sati.

Susreti sa osnovnoškolcima:
(priprava za Uskrs/sv. ispovijed
IV. razredi – ponedjeljak, 26. ožujka u 18,30
V. i VI. razredi – utorak, 27. ožujka u 19,30
VII. i VIII. razredi – srijeda, 28. ožujka u 19,30

SAVJETOVALIŠTE ZA DUHOVNU
POMOĆ
Utorkom: 16.00-18.30; srijedom: 9.00- Petak, 30. ožujka
12.00 te 16.00-18.30. Za ostale dane u
-11,00: put križa za mlade Sinja i Cetinske
dogovoru s fra Antom na 825-019

krajine na Gospinom Gradu (Nastava je skraćena
da bi mogli svi sudjelovati; okupljanje kod
Svaki dan u 8.30 Duhovna misao – možete je starog Vatrogasnog doma)
vidjeti i na portalu www.gospa sinjska.hr (fra
-16,00: put križa za cijelu našu Župu na
Ante Čovo)
Nedjeljom u 8.30 Vjerske dimenzije (fra Gospinom Gradu (okupljanje kod starog
Vatrogasnog doma)
Stipe Šušnjara)
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

Cvjetnica, 1. travnja
(Nedjelja Gospodinove muke)
9.50 – blagoslov grančica u dvorištu
10.00 – sv. misa i pjevana Muka Gospodinova
14.00 - početak "kvarantora" – klanjanje (do
Velike srijede u 12.00)

ŽUPSKI VJERONAUK
(s. Jelena, fra Stipe, fra Tino, fra Frano i
fra Paviša)
Veliki četvrtak, 5. travnja
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.)

(Spomen Isusove Posljednje večere)
7.00 – jutarnja molitva iz časoslova
19.00 – Misa Večere Gospodnje
- pjevanje "Gospina plača"
23.00 – "Getsemanska ura" – molitva
Veliki petak, 6. travnja
(Spomen Isusove muke i smrti-post i nemrs)

Krizmanici:
- petkom i subotom

7.00 – jutarnja molitva iz časoslova
19.00 – obredi Velikog petka
(Sv. Krizma bit će u crkvi Gospe Sinjske u
- procesija s Presvetim kroz Grad
subotu, 28. travnja za filijale, a za Sinj bit će
u nedjelju, 29. travnja također u crkvi Gospe
Sinjske)
Odrasli koji nemaju sve sakramente:
- petkom u 18.30

Velika subota, 7. travnja
(Dan tišine i bdijenja)

7.00 – jutarnja molitva iz časoslova
U filijalama je vjeronauk po posebnom 20.00 – uskrsno bdijenje
rasporedu koji određuju fra Jozo, fra
- blagoslov uskrsnih jela
Frano, fra Eugen, fra Pavao i fra Luka.

SEMINAR KRŠ. DUHOVNOSTI
(Voditelj: fra Ante Čovo)
Svakog drugog ponedjeljka poslije večernje
svete Mise: 26. ožujka….

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

Uskrsnuće Gospodinovo, 8. travnja
- sv. mise: 6.30; 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11,30 i
19.00
- blagoslov uskrsnih jela poslije svake mise
Uskrsni ponedjeljak, 9. travnja
- sv. mise: 7.00;8.00;9.00; 10.00 i 19.00
- blagoslov župe s Kristovim križem u 10.00
(predvodi naš korizmeni propovjednik fra Ante)
- okolne crkve: po nedjeljnom rasporedu
Obredi u okolnim crkvama u vazmenom
trodnevlju kao i u Sinju!

