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PUSTINJSKI HOD 2010.

Za nekoliko dana započet ćemo
razdoblje molitve, pokore i obraćenja, zakoračit ćemo u sveto
vrijeme korizme, koje nas nuka i
poziva da bolje upoznamo Isusa
Krista te po njegovu primjeru pođemo i kao pojedinci i kao zajednica i mi u „svoju“ pustinju. Možda više nego ikada potrebno nam
je zakoračiti i u vremenu korizme poći u svoju pustinju, gdje bismo
trebali popuniti svoje duhovne akumulatore te pročišćeni i ohrabreni s
više žara i ljubavi zaživimo svoj kršćanski poziv i svoje poslanje.
Pustinja je u Bibliji povlašteno mjesto susreta Boga i čovjeka, ali i mjesto susreta čovjeka sa samim sobom. Mjesto je to na kojem čovjek sebi
mora dati odgovor na tolika pitanja vezana i za Boga i za čovjeka. Treba, dakle, svatko od nas poći u svoju pustinju, treba ući u sebe, u svoju
nutrinu.
Jesi li već ulazio u sebe, u svoju nutrinu? Jesi li već gledao u svoje vlastito srce? Ako uvijek živiš na onoj izvanjskoj strani i zanimaš se samo
za „fasadu“, za svoj izvanjski izgled, svoj dobar glas, tada se tvoja sreće
njiše na njihalu vanjštine.
Vjerujem da ovo sveto vrijeme korizme želiš biti uspješan u kontaktu
s Bogom, s ljudima te kroz molitvu, razmišljanje i odricanje postaneš
Božji atletičar kojega čekaju medalje vječnosti.
Odricanje? Čega se sve možeš odreći kad je riječ o tvojem vlastitom,
dragom ja?
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Kladim se da možeš postiti ako se radi o tvojoj vitkoj liniji. Možeš se
odreći slasnih zalogaja i dobre kapljice ako moraš misliti na svoju jetru
i krvni tlak. Ali, čega se možeš odreći kad je riječ o drugima?
Razmisli o tome upravo u ovoj korizmi 2010. godine. Što sve možeš iz
ljubavi prema svome mužu, svojoj supruzi, svojoj djeci, svojim bližnjima? Možeš li koju večer ne izići u „društvo“ ili manje popiti zato što bi
to bilo tvojoj supruzi draže? Možeš li se odreći neke dragocjenosti, kakvu možda imaju tvoja prijateljica ili susjeda, da bi doteklo više za tvoje
mile i drage? A čega se možeš odreći za nekoga koga uopće ne poznaješ,
ali za koga znaš da će još danas umrijeti od gladi? Zasigurno bi potrošio
na stotine i tisuće kuna, sve bi potrošio da spasiš svoj život. A zar se za
život svoga bližnjega ne bi morao odreći nečega više od jednog malog
piva, jedne kave ili nekoliko zalogaja. Uzmi kao mjeru svoje srce.
Prije gotovo dvije tisuće godina iz ljubavi prema nama – svojim bližnjima – vukao se ulicama grada jedan čovjek s križem, osuđen na smrt,
izrugan, ponižen i izudaran. Odakle mu tolika ljubav, tolika snaga? Iz
kontakta s Ocem, iz srca i iz pustinje. Zato, ne libi se, pođi u pustinju
i ponesi srce. Tamo ćeš u tišini i sabranosti susresti Oca, ojačati duh i
osjetit ćeš kako si više čovjek.

PEPELNICA

Dok nam svećenik stavlja pepeo na glavu kaže: „Obratite se i vjerujete
evanđelju“, ili: „Sjeti se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah vratiti (obratiti)“.
Pepeo podsijeća čovjeka koji vjeruje u uskrsnuće da ne smije prionuti
uz dobra ovoga svijeta, uz novac i vlast, kao da bi ta dobra mogla dati
smisao ovozemaljskom ljudskom životu. Posipanje pepelom ujedno
označuje poziv na obraćenje. Nikada dovoljno ne otkrivamo Boga Isusa
Krista i nikad dovoljno ne prijanjamo uzanj s kojim smo vjerom povezani. Istina, kršteni smo, no uvijek trebamo tražiti Boga i neprestano
svoj život usklađivati s evanđeljem.
Sveto korizmeno vrijeme ove godine počinje na Čistu Srijedu ili Pepelnicu 17. veljače.
U našoj župi tog dana sv. mise i obred pepeljavanja bit će na svakoj
misi u crkvi sv. Ilije u 6:30 i 18:00 sati, a kod sv. Franje na Kladi u
17:00 sati. Na Čistu Srijedu je strogi post i nemrs!
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KRIŽNI PUT
Jedna od najobljubljenijih pobožnosti u našem narodu svakako je Križni put Isusa Krista. Možda je to zbog toga što su Njegovi puti i naši puti,
Njegova patnja i naša patnja, Njegova vjera i naša vjera? Poseban je
to i osobit izraz štovanja Isusove muke. Slike križnog puta prikazuju
prizore iz Isusove muke. Svi ti prizori puni su dramatike muke i smrti
Isusove, ali su usmjereni Uskrsu. U Uskrsu je, naime, zajamčena budućnost čovjeka i svijeta, a u uskrslom Kristu je temelj naše nade, vjere i
ufanja.
U križnom Isusovu putu predočen je i križni put svakog kršćanina. Zato
za kršćanina nije dovoljno križni put moliti i razmatrati, nego križnim
putem treba i ići. Pobožnost križnog puta je i najizvrsnija priprava za
doličnu proslavu Uskrsa. Križni put obavljat ćemo svakog korizmenog
petka i svake nedjelje u crkvi sv. Ilije i u crkvi sv. Franje na Kladi. Poslije
pobožnosti križnog puta slavimo sv. misu, koja je spomen čin Kristove
posljednje večere i vrhunac našeg zajedništva u Kristu. Nijedna pobožnost, ma koliko bila draga i obljubljena ne može nadomjestiti slavlje
sv. mise. Stoga te brate i sestro molim da poslije obavljenog križnog
puta ostaneš na sv. misi i korizmenoj propovijedi koju će kroz sve korizmene petke u crkvi sv. Ilije predvoditi dr. fra Ante Čovo, profesor na
Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu.

KRIŽNI PUT U NAŠOJ ŽUPI
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Crkva sv. Ilije:
Petkom u 17:30 sati
Nedjeljom u 17:30 sati
Crkva sv. Franje Klada:
Petkom u 17:00 sati
Nedjeljom u 10:30 sati
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POST

P

ost je dragovoljno odricanje svake hrane ili pića jedan ili više dana. Današnji
svijet, a posebno zapadni, ne cijeni mnogo
post. On više cijeni umjerenost u jelu i piću
više radi estetike. Post im se čini opasnim
za zdravlje i ne vidi njegovu duhovnu korisnost.

Veliki razlog tome je i današnji konzumistički mentalitet. Ipak, samom postu pripada važno mjesto u religioznim obredima,
radi trapljenja, očišćenja, žalovanja, prošnje. Biblija jasno utvrđuje smisao posta
i uređuje njegovo vršenje te s molitvom i
milostinjom smatra ga jednim od bitnih čina koji su pred Bogom izraz
čovjekove poniznosti, nade i ljubavi.
Biblija govori o raznolikim prigodama i pobudama posta, a uvijek je
posrijedi želja da se čovjek vjere učvrsti u stavu poniznosti da bi prihvatio Božje djelovanje i stavio se u Božju prisutnost.
Isus također uči svoje učenike i druge kako treba biti motiviran i učinjen post samo iz ljubavi prema Bogu. Dok protiv farizeja brani svoje
učenike koji ne poste, Isus sam kaže: „Mogu li svatovi postiti dok je s
njma zaručnik? Dok imaju zaručnika sa sobom ne mogu postiti. Ali doći
će vrijeme kad će im se zaručnik ugrabiti. Tada će oni, u taj dan, postiti“
(Mk 2,19-20).
Pravi post je dakle post vjere, biti lišen gledanja Gospodina i stalno ga
tražiti. U očekivanju da nam se Zaručnik vrati post pokore ima svoje
mjesto u djelovanju Crkve.

Crkva je ostala vjerna tom Kristovu nauku, nastojeći obnavljanjem posta vjernike dovesti u stav potpune otvorenosti za Gospodnju milost.
Dani posta i nemrsa, koji uz post vežemo, u općoj Crkvi su svaki petak
u godini, osim kada su svetkovine, i korizmeno vrijeme.
Zapovjedni post i nemrs su na srijedu Pepelnicu i na Veliki petak. Kršćane obvezuje post od punoljetnosti do šezdesete godine života.
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NA Z NA N J E I R AV NA N JE

U

životu jedne kršćanske zajednice zasigurno su najljepši trenutci
primanje svetih sakramenata članova iste zajednice, jer sakramenti su sveti čini koji vezuju vidljivo i nevidljivo, nebesko i zemaljsko,
Božje i ljudsko. Oni su po svojoj definiciji vidljivi znakovi koji upućuju
i posreduju nevidljivo Božje djelovanje na dobro i na spasenje čovjeka.
Obitelj, rodbina i prijatelji primatelja sakramenata trebaju se u datim
trenutcima pripremiti za taj sveti i svečani čin(e).

Sakrament krštenja
Sakrament krštenja u našoj župi treba prijaviti u župnom uredu najmanje mjesec dana prije predviđenog krštenja. Kumovi za krštenje moraju pribaviti potvrdnicu za kumovanje iz svoga župnog ureda, ukoliko
nisu iz naše župe.

Sakrament ženidbe
Sakrament ženidbe zaručnici moraju prijaviti u župni ured najkasnije dva mjeseca prije vjenčanja te dostaviti sve potrebne dokumente. A
potrebno je priložiti: krsni i slobodni list zaručnika ako nisu kršteni
u našoj župi, zatim dva primjerka za vjenčanje iz matičnog ureda te
potvrdu o obavljenom tečaju za sakramenat ženidbe.
Sakramenati Prve sv. Pričesti i sv. Krizme
Za sakramente Prve sv. Pričesti i Sv. Krizme treba priložiti krsni list
primatelja ukoliko dotični nije kršten u našoj župi, te (za Sv. Krizmu)
potvrdu krizmanih kumova da mogu kumovati.

Sv. Krizma za sve ovogodišnje naše krizmanike bit će u crkvi sv.
Ilije 2. svibnja 2010. u 10:00 sati.
Prva sv. Pričest u našoj župi bit će:
•

u crkvi sv. Ilije 9. svibnja u 10:00 sati;

•

u crkvi sv. Franje na Kladi 23. svibnja u 11:00 sati.
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Prijava sprovoda
U slučaju smrti člana naše župne zajednice prijave se isključivo primaju u župnom uredu. Prijave o smrti prijavljuje netko od rodbine i
prilikom prijave dogovaramo dan i sat sahrane. Nitko, ama baš nitko
nema pravo odrediti sat sahrane prije nego se dogovori sa svećenicima.
Obavijest o smrti i dogovor o sahrani nećemo primati putem telefona.
Osjećamo potrebu upozoriti: Prilikom sahrane naših pokojnika na groblju se daju novčani prilozi prvenstveno za sv. mise za dušu pokojnika
i rodbina glede prikupljenih novčanih sredstava mora po savjesti postupiti s tim „novcem“ te prikupljena sredstva namjeniti za ono zašto
su darovana od strane prijatelja i vjernika, jer prema saznanjima s tim
novcima se „mešetari“ na razne načine i od raznih osoba, koji nemaju nikakvo pravo upravljati s tim novcem, te koristeći trenutak žalosti
„love u mutnom“.
Korizmena duhovna obnova
Korizmena duhovna obnova za sve vjernike naše župe
bit će 19., 20. i 21. ožujka u crkvi sv. Ilije, a predvodit će
je dr. fra Ante Vučković.

Pobožnost trinaest utoraka
Pobožnost Trinaest utoraka na čast sv. Ante počinje 16. ožujka. Svaku
večer u 18:00 sati slavimo sv. misu u crkvi sv. Ilije, a poslije sv. mise
molimo molitve na čast sv. Ante.

Dvije mlade mise u našoj župi
U mjesecu srpnju dvojica naših župljana skupa sa svojim roditeljima,
rodbinom, prijateljima i svim vjernicima naše župe proslavit će svoje
Mlade mise.
•
•
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Fra Perica Maslać slavit će mladu misu 11. srpnja u 10:00 sati u
crkvi sv. Franje na Kladi.

Don Mato Brečić slavit će mladu misu 18. srpnja u 10:00 sati u
crkvi sv. Ilije.

Dobro je činiti dobro!

činiti

Sveto korizmeno vrijeme je
ispit za svakog iskrenog vjernika, koji poslije svake korizme dobije diplomu svog vjerza braću i sestre
ničkog življenja i to od Onoga
(hrvatske vjernike)
koji je ljubav prema bližnjemu
pokazao potpisujući je svojom
u Crnoj Gori
krvlju i žrtvujući svoj život za
brata čovjeka.
Naša korizma 2010. godine
molitvom i dobrim djelima bit
će usmjerena za našu braću
hrvatske vjernike u Crnoj Gori,
koji žive na rubu egzistencije. Svoje korizmeno odricanje darujmo s ljubavlju onima koji su naši i koji će i u uvjetima u kojima žive lakše živjeti
dane Uskrsne radosti.
Pozivamo sve vjernike i ljude dobrote da se odazovu akciji naše župe u
korizmi 2010. „Dobro je činiti dobro“ i sukladno svojim mogućnostima
dati svoj prilog za braću u Crnoj Gori. Pomoć može biti novac, hrana,
razne kućne i higijenske potrebštine, odjeća...
Sve to možete donositi u prostorije našeg Caritasa svaki dan kroz korizmu od 16:00 – 17:30 sati. Svoje novčane priloge možete dati i na žiro
račun naše župe:
2330003-1100387321 Splitska banka s oznakom za Caritas.
Vjerujući u vašu dobrotu i kršćansku ljubav svima unaprijed srdačno
zahvaljujemo.

do bro!

obro j
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Kontakt informacije
Ponekad se dogodi da zbog razno-raznih pastoralnih obveza mi svećenici nismo dostupni na župni broj telefona, stoga vam donosimo brojeve naših mobilnih telefona:
fra Petar
098-895 698

fra Paviša
099-565 3099

fra Filip
098-918 0776
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VRATI SE...

T

eško je kad osjetiš mračnu stranu života. Upoznaš ga kao rijeku čiji
su valovi mutni, crni – ona je zagađena. Nema života u njoj, sve je
uginulo. Mnogo se otrova slilo u nju! Teče ta rijeka dalje, tok joj je vrlo
nemiran, nepravilan, ona kao da želi izići iz svoga korita.
Ta rijeka slika je tvoga života, prijatelju. Možda si izgubio volju s njom
se boriti?... Želiš odustati od plovidbe jer smatraš da nema cilja. Ne, ne
možeš jer nemaš snage za to! Htio bi možda vratiti život u nju? Uspjet
ćeš ako to želiš jer ti treba samo čvrsta vjera u život.
Počni od početka! Najprije zatvori sve otvore odakle dolazi otrov u rijeku! On će ti pomoći. Osluhni malo bolje i čut ćeš Njegov glas kako te
zove, čut ćeš ga ako to želiš.
Mogao si ga čuti i prije, ali ne, ti to prijatelju, nisi želio. Bio si zanesen
drugim idealima, a nisi znao da tvoj ideal mora biti Bog. Tvoje su oči
bile zatvorene, ali ne mari On za to. ON ti još uvijek pruža ruku, radosno te čeka, želi ti pomoći, skinuti paučinu s tvojih želja, neprobuđenih htijenja i putova koji se jednom moraju sjediniti. Kreni za Njim i
u tamu jer On je svjetlo. Ne brini kuda vodi taj put! On je pravi. Idući
njime, naći ćeš svoj cilj, a u tebi će se
rađati ideje koje ćeš moći ostvarivati.
Naučit ćeš voljeti istinu – Njega. Pružit
ćeš slobodno ruke, pustiti riječi i misli
da ti naviru, gradit ćeš prijateljstvo s
Njim. U prijateljstvu i molitvi reći ćeš
mu svoje grijehe i svoje tajne. On će ih
čuvati.
Tvoja rijeka sada blista, a u bistrini se
ocrtava tvoj lik. Teče ona dalje pravim
tokom. Ipak, On ti neće reći kamo će
stići rijeka. To neka ostane tajna. Jer,
tajna ima svoj čar i ljepotu. Kad je otkriješ, naći ćeš sebe. Vrati se...
L istić župe sv. Ili je
Odgovara: Fra Petar Gulić, župnik
O. Ante Gabrića 27 - 20350 Metković
Tel./fax: 020/681-818
Žiro račun župe: 2330003-1100387321 Splitska banka
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