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USKRSNU KAKO REČE!
„Uskrsnu kako reče“ (Mt 28,6). Tama je prekrila Golgotu u trenutku umiranja Bogočovjeka. Završni čin
spašavanja čovječanstva zbio se na golgotskoj uzvišici. Jedva je prošlo tri dana da je ostao u grobu Pravednik nad svim pravednicima, Spasitelj i Pobjednik
nad smrću. Bilo je nedjeljno jutro kad se dogodio veličanstven događaj ljudske povijesti a to je Isusovo
uskrsnuće. Anđeo je otvorio grob, a od straha pred njim zadrhtali su
stražari... To je bio nadpovijesni događaj, ali osvjetljuje cijelu povijest, otkriva konačni cilj i smisao čovjeka i njegova vremena. Uskrs
nije nikakva legenda, nikakva bajka. Riječ je o neporecivoj stvarnosti iz koje Crkva gotovo kroz dva tisućljeta crpi svoju nadu, „Svi smo
mi tomu svjedoci“ (Dj 2,32).
Uskrs je za Crkvu i svakoga vjernika blagdan nepobjedive nade.
Uskrsnuli i vječno živi Otkupitelj čovjeka prešao je u nadvrijeme,
u vječnost, ali ostaje djelotvoran i trajno prisutan u vremenu. On
je smisao povijesti i bit će konačni sudac povijesti. On nam i danas
poručuje: „Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji, i živi! Mrtav bijah, a
evo živim u vijeke vjekova te imam ključe smrti i Podzemlja“ (Otkr
1, 17-18.). Upravo zbog ove spoznaje otvorimo se uskrslom Gospodinu te zaživimo uskrsnuće.
Zaživimo uskrslo svjetlo koje će rastjerati naše tmine srca i duše,
tmine ove zemlje. Otvoriti se tom svjetlu znači dopustiti da nam
Uskrsli Krist govori, da nam i danas svjedoči da s nama i po nama i
dalje hoda ovom zemljom. Znači dati mu priliku da nam se ukaže, da
nas i danas napunja mirom uskrslog jutra, znači da sjedne s nama
za stol, da blaguje s nama. On to želi. Želi biti s nama u svim našim
danima ovozemaljskog života , kako bismo drugujući s njim prispje1

li u nebesku baštinu koju nam je svojom mukom, smrću i uskrsnućem zagarantirao. Ohrabreni njegovim obećanjem „ ja sam s vama u
sve dane do svršetka svijeta“ poželimo, dok jedni drugima uz stisak
ruke čestitamo Uskrs, da i mi budemo s njim.
Dragi župljani, dragi vjernici, neka vas i sve vaše obasja svjetlo Uskrsloga Krista uz sretan Uskrs žele
s. Vedrana, fra Paviša, fra Mladen i fra Petar

USKRSNA ISPOVIJED

S

veto korizmeno vrijeme, vrijeme je molitve, posta, pokore, dobrih djela. U svojim razmišljanjima u vremenu korizme, kroz
euharistijska slavlja i pobožnostima križnog puta pratili smo Krista
na Njegovu putu našeg spasenja i ispitivali smo sami sebe o našem
odnosu prema Bogu i bližnjemu. U skrušenosti i kajanju pođimo i
dođimo na uskrsnu sv. ispovijed te dajmo našoj duši i srcu našemu
novi polet, novi život radosti uskrsnog jutra. Neka nam po sakramentu sv. ispovijedi srcem i dušom odzvanja radosni uskrsni aleluja.

Uskrsna ispovijed u našoj župi:
•

Utorak 12. 04. 2011. za bolesne i nemoćne po obiteljima.

•

Subota 16. 04. 2011. U crkvi sv. Ilije u 9:00 -12:00 sati za sve
osmoškolce, srednjoškolce, studente i ostale mlade naše župe.

•
•

Srijeda 13. 04. 2011. crkva sv. Franje – Klada u 10:00 i 16:00.

Četvrtak i petak 14. i 15. 04. 2011. u crkvi sv. Ilije za sve vjernike
od 9:00 – 12:00 sati i od 16:00 – 20:00 sati.

SVETOST I OZBILJNOST KROZ VELIKI TJEDAN

Draga braćo i sestre, pred nama su dani velikog tjedna koji svojim
liturgijskim bogatstvom i ljepotom svakog vjernika moraju dotaknuti, dušu i srce obnoviti, duh osvježiti.
Da bismo uistinu doživjeli bogastvo našeg otkupljenja, od svakog
od nas se traži da dostojanstveno, kulturno i s puno vjere i ozbiljnosti pristupimo danima koji su pred nama. Sabranost, dostojanstvo i
ozbiljnost neka se na poseban način ovih svetih dana čita na našim
licima, u našim očima, koji su prozori naše duše.
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Posebno upozoravamo na ozbiljnost i dostojanstvo na Veliki petak
tokom obreda i procesije, zatim za vrijeme čuvanja Kristova groba
te na Veliki četvrtak za vrijeme pjevanja Gospina plača, a na poseban način za vrijeme klanjanja pred sv. Sakramentom.
Neka ovo budu dani milosti i spasa, bez alkohola, žvakanja žvakaćih
guma, pričanja i pušenja...

CVJETNICA

Na ovaj dan sjećamo se Kristova svečanog ulaska u Jeruzalem, kada je
od sunarodnjaka dočekan s palminim i maslinovim grančicama. Katolička Crkva na ovaj dan blagoslivlje maslinove i palmine grančice te
poslije svečanog ulaska u crkve proslavlja nedjelju muke Kristove.
S puno vjere i dostojanstva i mi ćemo kod crkve sv. Ilije u 9:00 sati
ispred spilje Gospe Lurdske blagosloviti grančice. Oni koji budu
na sv. misi u 8:00 sati ostat će na blagoslovu grančica, a ostali će u
procesiji ući crkvu, gdje ćemo nastaviti misno slavlje.
Pred crkvom sv. Franje na Kladi u 11:00 sati obavit ćemo blagoslov i u procesiji ući u crkvu, gdje ćemo nastaviti misno slavlje.
U crkvi sv. Ilije u 12:00 sati izloženje Presvetog Oltarskog Sakramenta te nastavak klanjanja pred presvetim do 19:00 sati. Svatko će sebi odrediti vrijeme klanjanja, jer ne bi bilo lijepo da to vrijeme ne iskoristimo za osobni susret i molitvu sa Isusom u oltarskom
sakramentu.

VAZMENO TRODNEVLJE

„Veliki četvrtak“ – Crkva sv. Ilije u 19:00 sati.
Crkva slavi misu večere Gospodnje. U sadržaju velikog četvrtka čitamo gestu kojom se Isus predaje u smrt radi spasenja ljudi. Ispunjava Stari zavjet i židovski obred, dajući svoje tijelo umjesto jaganjca
i svoju krv, da bi zapečatio konačni i vječni savez. Spomen-činu i
izvješću o ustanovljenju euharistije i svećeničkog reda pridružuje
se i Ivanovo Evanđelje o pranju nogu, kao potvrda nehinjene ljubavi
i izričaj poniznosti.
Poslije sv. mise u crkvi pjevamo Gospin plač.
Getsemanska ura tj. klanjanje pred Presvetim od 23:00 do 24:00
sata.
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„Veliki petak“ – Crkva sv. Ilije u 19:00 sati.
Ovo je dan spomena Kristove muke i smrti. Od najstarijih vremena
kršćani imaju strogi post u odricanju od jela i pića. Ovaj post nije
poput korizmenog koji ima pokornički karakter, nego vazmeni, jer
govori o življenju prelaska iz muke u uskrsnuće. Vjernici liturgijskim slavljem sudjeluju u Kristovoj muci. U bogoslužju koje počima
najprije se sluša Božja riječ koja je usmjerena na muku Kristovu,
zatim je obred klanjanja svetom križu a posljednja je sveta pričest. Popričesnom molitvom zahvaljujemo za život, darovan smrću
i uskrsnućem Kristovim, te molitva nad narodom koja je također
vazmene naravi, spominjući našu nadu u uskrsnuće s Kristom.
Nakon popričesne formiramo tradicionalnu procesiju Velikog petka
te uz razmatranje i pjesmu prolazimo već uhodanim ulicama našeg
grada.
Po završetku molitvenog hoda – procesije, Crkva uranja u tišinu
iščekivanja Uskrsnuća.
„Velika subota i vazmeno bdijenje“
Crkva sv. Ilije u 23 sata.

Crkva se zaustavlja pokraj Gospodinova groba, razmatrajući njegovu muku i smrt, silazak nad pakao i iščekujući u molitvi i postu
njegovo uskrsnuće. Vazmeno je bdijenje dugo slavlje Božje riječi i
molitve koja svoj vrhunac doseže u euharistiji. Četiri jasno različita
djela ovoga slavlja upućuju na četiri naglaska.

1. Služba svjetla: Unoseći svijeću, upaljenu na novom ognju, u
crkvu, evocira se Kristovo uskrsnuće. Svijeća je ognjeni stup koji je
svjetlo Izraelu u njegovu prelasku.
2. Liturgija Božje riječi: Ritmičnost čitanja i psalama na dojmljiv
način zahvaća cjelovitost povijesti spasenja do uskrsnuća, ostvarena za vjernike i u vjernicima.
3. Krsna služba: U praksi svjetla praćenom zvukom zvona i orgulja kod pjevanja Slave postiže se posebnost ozračja sakramentalnog
slavlja inicijacije u kojemu Crkva kao majka rađa novu djecu snagom Duha svetoga. Vjernici se škrope netom blagoslovljenom vodom u koju se uranjala uskrsna svijeća uz molitvu da siđe Duh Sveti.
Škropljenje vjernika vodom stari je oblik spomena krštenja.
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4. Euharistijska služba: Euharistija bdijenja sadrži: posebnost
navještaja Gospodinove smrti, radosno slavljenje uskrsnuća i iščekivanje njegova drugog dolaska.
Na kraju proslave Vazmenog bdijenja blagoslov uskrsnih jela i
pića.

RASPORED BOGOSLUŽJA
KROZ VELIKI TJEDAN

Cvjetnica
• Sv. mise u crkvi sv. Ilije u 6:30, 8:00, 9:00, 11:00 i 19:00 sati.
• Sv. misa u crkvi sv. Franje na Kladi u 11:00 sati.
Veliki ponedjeljak, utorak i srijeda u crkvi sv. Ilije sv. mise su
u 6:30 i 19:00.
Veliki ponedjeljak i utorak u crkvi sv. Ilije izloženje Presvetog
Oltarskog sakramenta od 18:00 do 19:00 sati i pjevana večernja.
Veliki četvrtak u 19:00 sati u crkvi sv. Ilije sv. misa večere Gospodnje, a poslije sv. mise Gospin plač. Getsemanska ura - klanjanje
pred Presvetim od 23:00 do 24:00 sata.
Veliki Petak u 19:00 sati u crkvi sv. Ilije obredi i procesija.

Velika subota
• u 18:00 sati u crkvi sv. Franje na Kladi blagoslov uskrsnih jela.
• u 23:00 sata u crkvi sv. Ilije početak obreda uskrsnog bdijenja,
a na kraju blagoslov uskrsnih jela.
Raspored svetih misa na Uskrs:
u crkvi sv. Ilije u 8:00, 9:30, 11:00 i 19 sati.
u crkvi sv. Ante - Dubravica u 11:00 sati.
u crkvi sv. Franje - Klada u 11:00 sati.

Uskrsni ponedjeljak
• Sv. mise u crkvi sv. Ilije 6:30 i 19:00 sati
• U crkvi sv. Franje na Kladi u 11:00 sati.
• Na uskrsni ponedjeljak izostavlja se slavlje sv. Marka Evanđeliste. Svetog Marka ćemo proslaviti u ponedjeljak 2. svibnja u
18:00 sati na groblju sv. Ivana gdje ćemo slaviti sv. misu i obaviti blagoslov polja.
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NA Z NA N J E I R AV NA N JE
Četvrtak 28. travnja - u crkvi sv. Ilije u 19:30 sati sv. ispovijed za
sve ovogodišnje krizmanike, njihove roditelje, kumove i rodbinu.

Petak 29. travnja - u crkvi sv. Ilije u 18:00 susret svih krizmanika,
njihovih roditelja i kumova sa našim nadbiskupom Marinom. Poslije susreta je sv. misa koju predvodi naš Nadbiskup.
Subota 30. travnja - u 10:00 sati slavlje sv. Krizme koju će za vriijeme sv. mise podijeliti naš nadbiskup Marin Barišić. Svi krizmanici
sa svojim kumovima moraju biti u dvorištu crkve u 9:30. sati.
Ponedjeljak 2. svibnja - u 18:00 sati. proslava sv. Marka i blagoslov polja kod crkve sv. Ivana na groblju.
Subota 7. svibnja - sv. ispovijed za sve ovogodišnje prvopričesnike i njihove roditelje, koji će prvu sv. Pričest imati u crkvi sv. Ilije.
Nedjelja 8. svibnja - u crkvi sv. Ilije prva sv. Pričest u 10:00 sati.
Prvopričesnici doći pola sata prije mise u dvorištu crkve sv. Ilije.

Subota 14. svibnja - u 11:00 sati u crkvi sv. Franje na Kladi sv.
ispovijed za prvopričesnike, roditelje i rodbinu, koji će prvu sv. Pričest primiti u crkvi sv. Franje.
Nedjelja 15. svibnja - u 11:00 sati u crkvi sv. Franje prva sv. Pričest. Prvopričesnici doći u crkvu pola sata prije sv. mise.

Ponedjeljak 16. svibnja - sv. Ivan Nepomuk. Umjesto večernje
svete mise u crkvi sv. Ilije, sv. misu u 18:00 sati imamo na groblju
sv. Ivana.
Svakog utorka u 19:00 sati u crkvi sv. Ilije sv. misa i pobožnost
trinaest utoraka na čast sv. Ante.

Tečaj priprave za sakramenat ženidbe za sve zaručnike Neretvanskog dekanata koji namjeravaju u ovoj godini sklopiti sakramenat ženidbe bit će u našoj župi sv. Ilije 25. 26. 27 i 28. svibnja 2011
s početkom u 20:00 sati.
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BRATIMI NAŠE ŽUPE

U našoj župi već odavno postoji bratimska zajednica Presvetog Oltarskog Sakramenta. Kako su članovi bratimske zajednice završavali
tijek ovozemaljskog života a u zajednicu nisu primani novi članovi,
zajednica je spala na mali broj „bratima“. Stoga obaviještavamo sve
one koji će nastaviti život „bratima“ tamo gdje su njihovi djedovi,
očevi stali da dođu na sastanak u dvoranu pored crkve u subotu 14.
svibnja u 20:00 sati, gdje ćemo dogovoriti sve o budućnosti bratimske zajednice naše župe.

UPRIZORENJE „MUKE“

Oko 40 glumaca naše župe na čelu sa fra Pavišom s puno ljubavi i ozbiljnosti gotovo puna tri mjeseca pripremali su „Muku“ Gospodnju.
Dramski je to prikaz koji obuhvaća posljednje dane Isusova života:
Posljednja večera, molitva i hvatanje u Getsemanskom vrtu, Judina
izdaja, grižnja savijesti i vješanje. Petrovo zatajivanje i kajanje, suđenje pred svećeničkim vijećem te Anom i Kajfom te na koncu suđenje pred Pilatom i razapinjanje. Muku će uprizoriti 9., 10., 12. i 20.
travnja u Gradskom kulturnom središtu –Metković u 20:00 sati.

MOJ CVIJET ZA ISUSOV GROB

Lijepa i hvale vrijedna je bila ideja da svaki vjernik donese po koji
cvijet za Isusov grob, što se činilo nekoliko godina kroz veliki tjedan. Međutim, budući da se mnogo cvijeća nije moglo iskoristiti –
morali smo ga bacati – i ove godine kao i prošle molimo sve vjernike
koji žele sudjelovati u kićenju Isusova groba neka ne kupuju cvijeće,
nego neka svoj novčani dar za cvijeće Isusova groba stave u „škrabicu“ pored oltara sv. Josipa. Unaprijed hvala svima i za najmanji dar.

SVIBANJSKA POBOŽNOST
Najljepši mjesec u godini, mjesec svibanj, posvećen je BDM. U crkvi
sv. Ilije svaku večer molimo krunicu u 18:30, a poslije krunice slavimo sv. misu. Svaku večer po zagovoru naše nebeske majke molimo
Oca nebeskoga da nam dadne snagu svoje milosti kako bi se u našoj
župi oduprli zamkama zloga a na poseban način da nas oslobodi
svake ovisnosti: psovke, droge, alkohola, kocke, klađenja, zavisti,
ljubomore, laži...
Dragi vjernici, pridružimo se u večernje molitvene vapaje za dobrobit naše župe i našeg naroda.
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KRALJICE SVIBNJA

Kraljice svibnja, majko i suputnice naša! Ti poznaješ naše dane, sjaj i prah njihov. Poznaješ naše putove i domove, naša bespuća i beskućništva. Znaš naše namjere, naša nastojanja i nemoć našu da ustrajemo u svemu na što smo se odlučili, da
odolimo svemu što nas okrada. Pođi s nama, blagoslovi nas u našem trudu i u našim
dvojbama. Povedi nas na polja zasijana radošću koja se dijele sa svojima. Uvedi nas u
obilje naših duša!
Kraljice svibnja, sustolnice naša! Ti s nama blaguješ kruh našega truda, kruh naših
muka.Ti s nama piješ gorčinu našu i nadu našu. Sjedi s nama, okupi nas u bratsko zajedništvo, okrijpi nas. Za stolom tvoga Sina mlakost naša u gorljivost se preobražava,
život nam se obnavlja.
Kraljice svibnja, sugovornice naša! I ti si upoznala tuđinu i neprihvaćenost, ugroženost i negostoljubljivost. I ti si čeznula za svojim domom. Čeznula si za njim premda
si pamtila neimaštinu njegovu. Reci nam kako čežnja prestaje biti rana, kako postaje
snaga? Pouči nas kako da svoje duše, kako da svoje ljubljene ne lišimo doma, dragocjenog mjesta u kojem prebiva toplina, to plemenito dijete blizine. Pouči nas, Majko,
kako biti strpljiv sa svojima koji nose teret križa bolesničkoga, pouči nas Majko kako
ljubiti one koji su nam možda postali teretom – naše bake i djedove, majke i očeve.
Majko ovaj mjesec posebno ćemo te moliti za sve one koji su zbog neljubavi svojih
najbližih odjeljeni od svojih domova, svoje djece i svoje unučadi.
Kraljice naša, supatnice naša! Majko hrabro življene boli, i ti si iskusila bol odijeljenosti i bol samoće. Ali se nisi obeshrabrila time što ti toliko toga nije omogućeno. U
patnji svoga sina razumjela si da je čovjeku dovoljno ako za svojih dana uzmogne biti
čovjek. Ako sa svojima uzmogne dijeliti svoju ljudskost. Naši životi su životi za naše.
O da nas tvoj sin očuva u toj istini! O Marijo, Kraljice naša, Zdravlje bolesnih, Utočište
grešnika, Utjeho ugroženih, budi uz nas u gorkim trenutcima života, ohrabri Majko
sve duševne i tjelesne bolesnike, šapni Sinu svome a našem Spasitelju, da tolikima
olakša ovozemaljske patnje, kako bi u zdravlju i veselju služili svojim obiteljima, te
hvalili i slavili Oca našega Nebeskoga.
Kraljice svibnja, poslužiteljice naša! Dolazimo ti mi djeca sa obala Neretve s povjerenjem, u jednostavnosti naših bića. Donosimo ti sve naše ushite, sva opterećenja
naša. Dolazimo ti s umorom koji nas guši, sa zanosom koji nas budi, s obećanjima koje
smo dali svojima. Dolazimo ti jer si ti jedna od nas i jer je tvoj Sin jedan od nas.Dolazimo ti jer smo jedna obitelj, jer smo prožeti istim imenom, imenom Isusovim. Kraljice
Hrvata, Marijo, majko i sestro naša, pošalji nam svjetlo milosti, koje se u Tvom Sinu
objavljuje. To svjetlo razbija tminu grijeha i čini nas djecom svjetla.
O Marijo, majko naša, daruj nam hrabrosti, odvažnosti i vodi nas dublje u tajne Tvog
Božanskog Sina, jer samo je On Put, Istina i Život, to te molimo puni pouzdanja i predanja.

L istić žu pe sv. Ili je

Odgovara: Fra Petar Gulić, župnik - O. Ante Gabrića 27 - 20350 Metković,
Tel.: 020/681-818, Fax: 020/683-728 www.sv-ilija-metkovic.com
Žiro račun župe: 2330003-1100387321 Splitska banka
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