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POBJEDNI DAN SLAVIMO, 
SRETAN USKRS! 

 

 
 

"Doista uskrsnu Gospodin. Njemu slava i vlast u vijeke vjekova" 
(Lk 24,34). 

 

 

 

 

Isus Krist je uskrsnuo: za tebe, za mene, za čitav svijet! 

Mi vjerujemo  u Njegov novi život, u Njegovu pobjedu nad smrću, 

u Njegovu proslavu. 

On je za nas uskrsnuo: da mu se obratimo, da se u nj pouzdamo i da ga svjedočimo. 

S Njim, samo s Njim - idemo ususret svojem vlastitom uskrsnuću.  

 

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS 
 

ŽELI VAM OSOBLJE SAMOSTANA I ŽUPE 
 

GOSPE SINJSKE!  

 

 



 

 

SV. MISE U SVETIŠTU I ŽUPI 
 

Nedjeljom: 6.30, 7, 8, 9, 10, 11.30 i 19 sati. 

Radnim danom: 7, 7.30, 8, 8.30, 9 i 19 sati. 
 

Brnaze: 9 i 10.30 sati  

Čitluk-Jasensko: 10 sati 

Glavice: 10 sati 

Karakašica-Suhač: 10 sati 

Lučane: 10.30 sati  

 

ISPOVIJEDANJE 
Od 6.45 do 12 sati i prije večernje mise. 

 

KRŠTENJA 
Nedjeljom (12.30 sati): 27.4., 11.5, 25. 5., 

08.6.,….. 

 

ŽUPNI URED 
Ureduje:   9 – 12 sati; 17 – 18,30 sati  

 Ponedjeljkom: fra Eugen Poljak  

 Utorkom: fra  Ante Bilokapić, župnik 

 Srijedom: fra Luka Norac Kevo 

 Četvrtkom: fra Pavao Vučković 

 Petkom: fra Frano Pupić Bakrač 

 Subotom i nedjeljom: ne ureduje! 
 

MINISTRANTI 
Subotom u 14.30 sati.  
 

FRAMA 
Petkom u 20 sati. 
 

FSR  
Posljednja subota u mjesecu u 18 sati.  
 

MOLITVENI VIJENAC 

"KRALJE OBITELJI" 
Prva subota u mjesecu u 17 sati.  
 
 

NEOKATEKUMENI 
Tjedna Služba riječi i subotnja misa (20 h.) 
 

CARITAS 
Ponedjeljkom – od 17 do 19 sati.  
 

PJEVAČKI ZBOROVI 
 Mješoviti: utor., srij. i petkom u 19 h. 

 Dječji zbor:  subotom u 10 sati. 

 Zbor mladih i Frama:  subotom u 12 

sati. 
 

"VJERSKE DIMENZIJE" 
 

HIT RADIO - nedjeljom u 8.30 sati.  

 

VJERA I ŽIVOT 

 
USKRSNUO SI, GOSPODINE ISUSE! 
 

 
 

Uskrsnuo si za mene, za nas, za svakoga čovjeka. 

Pobijedio si zlo i tamu svijeta da mi uskrsnemo. 

Pomozi nam da uskrsne naša vjera, nada i naša ljubav! 

Uskrisi u nama novu snagu da te slijedimo i da te svjedočimo u tajni 

tvoje smrti i uskrsnuća. 

Isuse, ne dopusti da nam bolna iskustva nesreće i straha zatamne pogled 

na tvoje svjetlo.  

Ne dopusti nam da potonemo u beznađe i da nas dotaknu negativnosti 

koje si ti pobijedio uskrsnućem. 

Uskrsni, Gospodine, u srcima onih  

koji više ne vjeruju u snagu prijateljstva i dobrote.  

Uskrsni u svima koji su dopustili da im srce nagrize mržnja, želja za 

osvetom i nasiljem. 

Isuse, uskrsni u djeci koja se rađaju,  

uskrsni u ljudima koji traže snagu za život. 

Uskrsni u svima koji su ranjeni u tijelu ili u duši. 

Grob nije mogao zadržati tebe, začetnika života. 

Dođi, Gospodine Isuse! Trebamo te.  

Tvoje uskrsnuće novost je i nada svijeta.  

Tvoje uskrsnuće jedina je stabilna točka u svemiru  

koja sve pokreće, od koje sve dolazi i sve k sebi privlači. Tvoje uskrsnuće 

stvarnost je bez završetka.  

Slaveći tvoje uskrsnuće, Isuse, danas i svake nedjelje,  

ne slavimo tek minuli događaj nego tebe Uskrsloga. Slavimo tvoj izlazak 

iz vremena u novo postojanje, slavimo svoju budućnost, Gospodine 

Isuse!  

 

(Z. Linić) 

 

  



 

PRIGODNO 
 

 
 

USKRSNA MEDITACIJA 
 

Onaj tko izdrži grobnu tišinu Velikog petka, taj će moći 

intenzivnije doživjeti i Uskrs. Jer, Uskrs je proslava 

pobjede života nad smrću.  

Činjenica da je Isus pobijedio smrt znači i slijedeće: u 

nama je život jači od smrti. Istinski život ne može više 

biti usmrćen. 

Proslava Uskršnje noći započinje tamom, koja je izraz 

naše vlastite životne tame. A potom se usred tame noći i 

usred tame našeg srca upali svjetlo, koje nastoji prodrijeti 

u svaki kutak našega srca i rasvijetliti svu tamu i sve što 

je zamrlo u nama, sve naše strahove i prazninu.  

U slikama punim snage i života Vazmeni nam hvalospjev 

pjesmom izriče značenje tog svjetla i njegovu ulogu u 

ovoj noći. Svjetlo Uskršnje svijeće nam približava 

povijest svijeta i ljudskog otkupljenja, koja je ujedno i 

povijest našeg života i našeg vlastitog otkupljenja.  

Slušamo o Bogu koji iz ništavila stvara život, te ga na isti 

način može stvoriti u svakome od nas. Slušamo o izlasku 

iz zemlje ropstva i o prolasku kroz Crveno more, u kojem ostaje oružje kojim se uvijek iznova 

branimo, oklopi kojima se okružujemo. Smijemo živjeti i nastaviti put bez njih. Slušamo kako 

se Bog uvijek iznova, na različite način brine za svoj narod, čini mu dobro i vraća ga u život - 

isto kao što to čini sa svakim od nas. A potom nakon četrdeset dana po prvi put ponovno 

odjekuje Aleluja. Kroz pjevanje možemo spoznaju o uskrsnuću usaditi u svoje srce i ispuniti 

njome čitavo svoje tijelo.  

Pozvani smo da osjetimo da je Uskrsnuli među nama i u svakome od nas. Grob je otvoren, 

Isus je uskrsnuo, On ustaje s nama i izlazi s nama i iz naših grobova. Nešto novo može 

procvasti. 

Mi u Euharistiji blagujemo taj novi život uskrsnuća. U zajedničkom blagovanju svjedočimo 

da nas ono povezuje s Uskrsnulim.  

Uskrs dolazi do izražaja i kroz iznova procvjetalu prirodu. Priroda je još jedan simbol za 

Božje djelovanje nad nama. Život, koji se u proljeće iznova budi, u jesen će ponovno 

zamrijeti. Ali u novom buđenju krije se obećanje života koji više neće umrijeti, obećanje 

vječnoga Uskrsa. 
 

"Uskrsli Krist nosi u sebi novo čovječanstvo: 
posljednje predivno Božje Da novom čovjeku. 

Čovječanstvo doduše još živi po starom, 
no ono je ipak već nadvladalo staro; 
ono doduše još živi u svijetu smrti 

no ipak je već pobijedilo smrt; 
još živi u svijetu grijeha, 

no ipak je već pobijedilo grijeh. 
Noć još nije prošla, 
ali dan već sviće."  

 

(D. Bonhoeffer) 



 

ŽUPSKE OBAVIJESTI 

 
USKRSNI PONEDJELJAK  

 

 Ponedjeljak, 21. travnja.  
 Svete mise u Svetištu: 7, 8, 9, pjevana u 10 i 19 sati.  

 Poslije sv. mise u 10 sati blagoslov župe s Kristovim križem.  

 Svete mise u okolnim crkvama: po nedjeljnom rasporedu.  
 
 

 

POBOŽNOST SV. ANTI  
 

Utorkom poslije večernje sv. mise u Svetištu obavljamo pobožnost 13 utoraka u čast 

sv. Ante Padovanskoga.  

 
 

 

ŽUPNI CARITAS 
 

 Ureduje svakog ponedjeljka od 17 do 19 sati.  

 Svoje doprinose za Caritas možete ostaviti u caritasovu škrabici u 

Svetištu (kod oltara sv. Franje) ili donijeti osobno u Caritasov ured.   

 
SVETA KRIZMA U SINJU 

Slavlje krizme je u subotu i nedjelju, 3. i 4. svibnja.  

 Subota u 10 sati: krizmanici iz filijalnih crkava i Sinja i 

Podvaroša.  

 Krizmatelj je mons.  Miroslav Vidović, generalni vikar. 

 Nedjelja u 10 sati: krizmanici Sinja i Podvaroša.  

Krizmatelj  mr. Josip Periš, predstojnik Katehetskog ureda u 

Splitu   

 Krizmanici mogu zamijeniti dan krizme (subota ili nedjelja) samo u dogovoru sa 

župnikom. 

 

************************************************************************** 

 Vjeronauka za krizmanike i prvopričesnike po redovnom rasporedu  

 Krizmanici i roditelji obvezno trebaju doći na susret s  krizmateljima, i to:  

- krizmanici koji primaju sakramenat krizme u subotu imaju susret s krizmateljem 

u ponedjeljak, 28. travnja u 20 sati.   

- krizmanici koji primaju sakramenat krizme u nedjelju imaju susret s 

krizmateljem u utorak, 29. travnja u 20 sati. 

 Ispovijed za krizmanike, kumove i roditelje bit će u petak, 2. svibnja u 18 sati.  

************************************************************************** 

 


