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Sretan Božić i Novu Godinu žele Vam vaši svećenici!

UVODNIK
Živjeti Božić
Ni jedan blagdan nije nam tako bliz i uzbudljiv kao Božić. Vezan uz dijete i
djetinjstvo u svakom budi lijepa i ugodna sjećanja. Bog nam se predstavio kao dijete.
Dijete je nemoćno, ali radosno i zato svima blisko. Nemoć i radost nikog ne ugrožava.
Veličina djetinjstva upravo je u tome što nikoga ne ugrožava i ne osjeća da ga netko
ugrožava. Jedino plačem, ponekad, prisiljava odrasle da ga ne zaborave zaokupljeni
svojim „velikim planovima“. Sve su to razlozi da nam je Božić tako bliz i da ga tako
radosno očekujemo i slavimo. Bilo bi dobro ostati u ovim radosnim prisjećanjima na
Božić i djetinjstvo, ali život je učinio svoje. Iskustvo nas uči da djetinjstvo prolazi,
da počesto mjesto ljubavi dolazi mržnja, mjesto rađanja smrt, nenadana i nasilna,
mjesto bezazlenosti kruti proračun življenja. Ponekad se pitamo, ima li danas, nama
odraslima Božić nešto reći, poručiti, uputiti nam kakav prijekor, pohvalu?

Otvoriti se rađanju
Današnji čovjek brine se samo o sebi, kako će i koliko će živjeti. U tome ne
bira sredstva. Zaustavlja sve što mu se nađe na putu samoživljenja. On sve više i više
zaboravlja kako se može živjeti i postati dugovječan samo rađanjem bez obzira radi li
se o intelektualnom, fizičkom, duhovnom ili bilo kojem drugom. Kao najviši stupanj
aktivnosti, rađanje, pomlađuje i produžava život na svim poljima ljudske djelatnosti.
Zato je potrebno rađati i rađati se. Rađanje je jedan kontinum rasta, dozrijevanja,
očovječenja. Zato će Isus odgovoriti Nikodemu na njegovo pitanje: „Kako se može
čovjek, kad je već star, roditi? Zar može po drugi put ući u utrobu svoje majke i roditi
se? Zaista, zaista, kažem ti, tko se ne rodi od vode i Duha svetoga, taj ne može ući u
kraljevstvo nebesko“ (Iv 3,4-5). Pozvani smo sudjelovati u osobnom i neprestanom
rađanju kako za ovaj privremeni život tako i za budući vječni. Također smo pozvani
pomagati i drugima da se rađaju. Sve ono što vidimo, čemu se divimo zasnovano je na
rađanju. Prestanak rađanja označava kraj - nestanak.
Današnji čovjek zanemario je tu istinu i tako je doveo u opasnost svoju
budućnost. On pomalo nestaje. Umiranje nosi prevagu nad životom. Starost nad
mladošću. Bog je mogao doći nama i na drugi način. Budući da je došao rađanjem,
uputio nam je poruku o rađanju kao bitnom čimbeniku za naše življenje, i za našu
budućnost. Isus će upozoriti na poteškoće, ali i na radost rađanja. „Žena je žalosna
dok rađa, ali kad rodi dijete veseli se.“
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Otvoriti se djetinjstvu
Rađanje je usko vezano uz djetinjstvo, a djetinjstvo uz budućnost. Budućnost
je vezana uz vjeru, nadu i ljubav što uključuje i određeni stupanj rizika, neizvjesnosti
(Lk 2,1-38). I samo tamo gdje ima vjere, nade i ljubavi može biti i rađanja i djetinjstva.
To je tako povezano. Ako nedostaje bilo koja od tih vrijednosti, ne može opstojati niti
jedna, a gdje se pojavi jedna, traže se i ostale. Je li previše reći da u današnjem svijetu
oskudjevamno upravo vjerom, nadom i ljubavlju i istinskim rizikom? Kao logična
posljedica toga je da nema rađanja, nema djece i djetinjstva, nestaje obitelji i obiteljskog
života. U super-tehniciziranom svijetu sve se više sužava prostor za osjećaj, za živo, za
život, za ono što u potpunosti ne možemo kontrolirati i u detalje predvidjeti. Sve
ono što nas okružuje, što svakodnevno upotrebljavamo, s čime dolazimo u doticaj, ne
osjeća, nema života, nije podložno promjenama. Točno znamo i još uvijek možemo
kontrolirati njegov rad. Nije potrebno biti „ strpljiv“ i čekati dok naraste. Bez mnogo
emocija, kad se istroši, možemo ga zamijeniti nečim sličnim, ali još „savršenijim“.
Rađanje i djetinjstvo puni su neizvjesnosti, treba mnogo znanja, strpljivosti, osjećaja i
truda da rođeno dijete postane zrela osoba. No, zapitajmo se, što nam vrijede sve ove
stvari koje posjedujemo ako nema djece, onih koji će sve to oživljavati, u sve to unositi
sjećanja, kazivanja, život.

Biti bezbrižan kao dijete
Zar je danas moguće i pomisliti na život bez brige? Pohlepa za imanjem, za
posjedovanjem, za trošenjem, za uživanjem iznad potreba učinilo nas je tako brižnim
da nas već u godinama djetinjstva razaraju brige. U razdoblju globalizacije postaju
žrtve svi, i oni koji imaju i oni koji nemaju. Prvi da imaju što više, drugi da dostignu
one koji, gledano iz njihova kuta, imaju i previše. U takvu društvu gotovo je iščezla
riječ bezbrižnost.
Dijete je bezbrižno jer osjeća da se netko za nj brine, jer je zadovoljno s onim
što ima. Bezbrižno je do onog trenutka dok iz iskustva sa starijima ne počne maštati o
onome što je njegova iskonska potreba, nego što su mu nametnuli „trgovci robe“. Zato
postoji neodlučnost treba li poticati socijalizaciju u društvu koje smo stvorili i za kojim
težimo, koje ide iznad svih granica u posjedovanju, u vlasti, u uživanju. Objektivno
prosuđujući situaciju u kojoj se danas nalaze djeca i mladi u odnosu na zajednicu
u kojoj žive, možda ne bi bilo pretjerano odvojiti djecu i mlade iz šire društvene
zajednice , kao što se to čini u obiteljima u kojima se djeca i mladi maltretiraju. Toliko
agresivnosti, toliko prelazaka preko granica dopuštenog, mogućeg i podnošljivog da
su djeca i mladi već izgubljeni za budućnost.
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Živjeti sa strahopoštovanjem
Radi svoje krhkosti i neiskustva, dijete je prožeto dozom straha i u isto vrijeme
poštivanja svega i svih. To mu daje draženost i prijemljivost. Upravo s tim odlikama
postalo je, nažalost žrtvom odraslih odraslih kod kojih je strah zamijenila agresivnost,
a poštovanje profit. Djeca i mladi postali su „plijen“ starijih. Djeca vole živo, vole život,
puni su osjećaja. Svi njihovi nestapšluci i sve ono što „odrasle“ zabrinjava kod mladih,
upravo je ono što su naučili od starijih i s njima iskusili. Stariji vladaju „tržištem“, oni
su glavni „proizvođači“ svega onoga što djeca i mladi troše i što ih čini da brzo stare,
misaono, osjećajno, da prebrzo postaju bolesno ozbiljna, oni jednostavno nemaju
djetinjstva. Božić je poruka svima, oposebno starijima, da mijenjaju svoj odnos prema
rađanju, djeci, da shvate kako je strahopoštovanje blagodarno za ljudsko življenje.
Ako je Bog odabrao put rađanja i djetinjstva da se predstavi nama ljudima, zar to ne
treba biti i naš put da se predstavimo i Bogu i jedni drugima?! To traži od svih nas da
promjenimo svoj odnos prema životu, prema čovjeku i prema Božiću. Bez te promjene
i življenje vrijednosti rađanja,djetinjstva i strahopoštovanja, počev od mjenjanja
osobnog stava, život u obitelji, narodu, mi nećemo biti ljudi koji stvaraju povijesti
nego oni koji žive kraj (konac) povijesti. Svaki slavljenik Božića i onaj kome je Božić
u srcu treba zauzeti stav i odlučiti se za stvaranje, stvaralačko življenje povijesti, a ne
samo trošenje i potrošnju i da jednom nestane bezimeno u povijesti. Poruka Božića
postaje danas veoma aktualna, otvoriti joj se, primiti je znači otvoriti se životu i živjeti
puninu života. Slaviti Božić bez rađanja nije pravo slavlje.

4

VRIJEDNOST JEDNOG OSMJEHA
Jedan osmjeh ne košta ništa
a donosi mnogo.
Obogaćuje onoga koji ga prima,
a ne osiromašuje onoga koji ga daruje.
Ne traje dulje od jednog trena,
a sjećanje na nj ponekad je vječito.
Nitko nije tako bogat da bi mu
osmjeh bio nepotreban.
Nitko nije tako siromašan
da ga ne bi mogao dati.
Stvara radost u kući;
potpora je u poslovanju;
osjetljiv je znak
dubokog prijateljstva.
Jedan osmjeh pruža odmor
u umoru;
obnavlja hrabrost
u malodušnosti;
pruža utjehu

u žalosti;
prirodni je lijek
u svakoj patnji.
Ali je dobro koje se ne može nabaviti
niti pozajmiti,
niti ukrasti;
jer osmjeh vrijedi
samo u času kad se daruje.
Ako ponekad susretnete
nekoga tko nam ne uzvrati
očekivani osmjeh
budite velikodušni
pa mu dajte svoj osmijeh,
jer osmjeh nije nikome
toliko potreban kao onome
koji ga ne zna dati drugima.
(P. Faber )
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RAZMIŠLJANJE
KAKO DANAS UPOZNATI, LJUBITI I SLIJEDITI
ISUSA KRISTA

Upoznati
Mi smo ljudska bića koja imamo razum. Da bi nešto prihvatili trebamo biti
uvjereni u to. Naš razum treba imati određene razloge. Dakle, kada se radi o Isusu
Kristu, mi želimo upoznati tko je Krist, zašto je On važan. Biće je trska koja misli
kaže Pashal. Zatim slijedi ljubiti Boga. To znači da nije dovoljno samo razumom
tražiti,spoznati ne samo razumom Boga nego je potrebno staviti u igru i srce. Jer
nema spoznaje ako nema srca. Ako si ravnodušan, nema ti se što reći. Potrebno je
da srce bude otvoreno. Ako ostane zatvoreno, kako se i čime može ispuniti? Potom
dolazi nasljedovati. To obuhvaća razum, srce, ruke i noge da slijedim stope svoga
uzora, Isusa Krista. Ako ga se ne nasljeduje, kako ga se uopće ljubi? Nasljedovanjem
pokazujemo da ga prihvaćamo i ljubimo.
Govor o Isusu Kristu trebamo smjesiti unutar ovog našeg vremena.
Desetljeće i više zakoračili smo tisutljeće i na mjestu je da se upitamo jesmo li mi ljudi
na ispravnom putu.
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Započinjući hod u novo tisućljeće mi ne možemo reći da smo ostvarili
osnovne vrednote kao mir na zemlji. Svuda su ratovi, mržnje, laži, podvale... I zato
je potrebno pitanje: jesmo li mi u svojoj oholosti zaboravili na onoga čovjeka koji je
došao prije dvije tisuće godina? On nam je donio neke odgovore, koje smo mi u svojoj
oholosti zaboravili. Dugim riječima svi mi osjećamo da se događa gubitak duhovnosti.
Duhovnost je vjerojatno riječ koje se ljudi danas najviše boje, a upravo ta duhovnost
je mudrost vjere kroz cijelu povijest. Bez duhovnosti život postaje plitak. Naravno,
mi možemo reći što će meni religija što će meni ti religiozni ljudi. Mnogi misle da je
dovoljno imati jela, pića, materijalnih dobara u izobilju. Samo je pitanje je li to sve što
možemo postići u ovom našem životu.
Što skriva religiozna baština čovječanstva? Skriva ono što je Isus rekao Marti.
“Marta, Marta brineš se za mnogo, a samo je jedno potrebno”. Što je to jedno potrebno?
Bog u srcu. To je ono što je Isus došao reći. Trebaš imati stabilan oslonac. Vidimo
da su danas ljudi nesigurni, nema ravnoteže, nitko ne zna koja je njegova zadaća
ovdje na zemlji. Nema centra. Život nije trka. Život je sposobnost pronaći centar.
Pozvani smo da centar našega života bude Krist, da onda iznjega centra djelujemo,
razmišljamo i nalazimo snagu za svoj svakodnevni život. To je mudrost vjere, to je ono
bitno što nas je Isus htio naučiti.
Kada danas u ovoj našoj kulturi govorimo o Kristu, redovito susrećemo dva
nesporazuma ili kriva shvaćanja. S jedne strane mnogi smatraju da je Isus Krist bio
samo čovjek, doduše idealan, ali samo čovjek. Mnogi u Isusu ne prepoznaju Boga,
utjelovljenog Sina Božjega. Druga krajnost. Mnogi Krista doživljavaju kao apstraktnu
ideju. To je ideja o Kristu, to nije konkretan Isus, to nije osoba. I upravo sadržaj ovih
riječi (upoznati, ljubiti, nasljedovati) žele posvjestiti da mi kršćani trebamo jednom
ostaviti ideju, svijet ideja, i okrenuti se konkretnoj osobi.
Danas mnogi ljudi ne poznaju pravo kršćanstvo i ono što je Ivan Krstitelj
rekao u svoje vrijeme”među vama stoji netko koga vi ne poznajete”. Puno se govori o
Kristu kao ideji, a ne kao o osobnom doživljaju. Poznavanje nekoga treba dotaknuti
srce. Netko može pisati knjige o Kristu a i dalje ostati nekršćaninom. Kad vjera
prestane doticati srce, tu počinje kraj religioznosti kraj vjerovanju. Pitanje koje se
postavlja pred svakoga od nas jest.: da li ja doista želim upoznati Isusa Krista? Na koji
se način zanimam za nj? Je li On za mene temeljna vrijednost? Je li nešto bez čega
ne mogu shvatiti sebe, svoj vlastiti život, bez čega ja ne mogu osmisliti svoj život?
Osnovno pitanje za to glasi: Kriste jesi li ti prisutan? jesi li ti sada prisutan? Dok
nam pred očima ne pukne prisutnost, dok ne povjerujemo da je On prisutan, uzalud
je svaki govor. S Kristom koji je bio samo dio prošlosti, mi nemamo kršćanstvo.
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Krista upoznati znači imati duboko povjerenje da njegova poruka nije stvar prošlosti.
Prisutnost je prvo što kao kršćani trebamo sebi posvjestiti. Jer tek kad je prisutan, ja se
mogu njemu obraćati, ja se mogu odvažiti, ja se mogu odnositi prema njemu. Spoznaja
znači preobrazba moje svijesti. Najveća spoznaja Boga je osjećaj prisutnosti Boga. Tko
ga osjeća u svakom trenutku svoga dana, on ima spoznaju.Upoznati nekoga možemo
ako imamo obostrano povjerenje jedan u drugoga. Povjerenje znači osloniti se na
nekoga.To je ono što Isus traži:”Što vi kažete tko sam ja”? Isus želi čuti naš stav. Stav se
ne može izgraditi bez susreta, susreta s Isusom Kristom na životnom putu.
Važnost susreta je neprocjenjiva. Neki susreti su odlučujući. Mnogi bi
pošli drugačije da na svom putu nisu susreli nekoga, susreli osobu, osobu koja im je
pomogla, osobu koja im je ponudila rješenje. Ljudi upropašćuju svoje živote jer nisu
nikada susreli osobu koja bih ih oslobodila, uputila, pomogla, dala ideju, natuknicu.
Kao što je susret važan u svakodnevnom životu, on je važan i u duhovnom,
religioznom životu. Da se ne vladamo po onome što su drugi rekli, što smo čuli, nego
što smo mi sami iznutra doživjeli. To je Krist susreta. Bez želje da se Krist upozna,
sve je uzalud. Onome tko je ravnodušan Krist nema što reći. Bog se daje onome tko
ga traži. U bit aktivne vjere spada traženje. Vjera nije nešto jednom predato od naših
roditelja što nosimo kao jedan polog. U bit vjere spada traženje. Bogu se može
približiti jedino duša ispunjena žarkom željom. Zašto je važna želja? Zato što želja
raširi srce i onda možeš primiti Boga. Gdje nema želje, gdje je ravnodušnost, srce je
stisnuto. Mistici, proroci, sveci bili su uvjereni u jedno; Boga treba najprije žarko
ljubiti a onda o njemu razmišljati. Da bi ovo bilo što jasnije poslužit će jedna priča.
Učitelj je rekao učeniku: ”Dijete moje, žudiš li za Bogom, Bog će tebi doći. Učenik nije
razumio ove učiteljeve riječi.Jednog su dana obojica šetali uz rijeku da se okupaju. I učitelj
reče učeniku de zaroni. I dječak zaroni pod vodu. Slijedećeg trenutka učitelj je stao nad
učenika i nije mu dao da izroni. Da uhvati zrak, dječak je mlatio rukama, koprcao se.
Napokon ga učitelj pusti. “Onda, dijete moje” upita učitelj, kako si se osjećao pod vodom.
Učenik odvrati: ”O učitelju moj da mi je samo bilo malo zraka. Takvu sam veliku želju
za zrakom osjećao. A učitelj će ponovno: “A osjećaš li takvu želju za Bogom”. Ne gospodine,
odvrati dječak.” Osjećaj takvu žudnju za Bogom i imat ćeš ga”.
Žarka želja je temeljna da se nešto upozna. Samo, tko danas žudi? Prisutna je
lijenost duha. Mi smo danas prepuni aktivizma. Otvaraju se razne vježbaonice, ali je
to žalosni nadomjestak za lijenost, tromost duha. Kako to lijepo Tagore izražava: ”Ja
želim tebe samo tebe neka moje srce ponavlja bez kraja, sve druge želje što smućuju me
danonoćno lažne su i isprazne. Kao što noć krije svoju molitvu za svjetlom tako u dnu
duše moje zvoni kliktaj ja želim tebe samo tebe”.
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Nitko ne prima doli onaj tko želi. Uz žarku želju da bi upoznali Isusa Krista.
hoće se čisto srce. Drugim riječima imati pročišćen pogled. Vidno polje se sužava i
u srcu se odlučuje tko će povjerovati a tko ne. I najčešća prepreka koja se susreće na
duhovnom putu spoznaje da li ću ja uponati neke zakone nije intelektualne naravi
nego moralne.
Prepreka je prije svega u volji a ne u
razumu. Boga može vidjeti samo onaj
tko ima zdrave oči duha. Sunce može
sjati koliko hoće, slijepac to ne vidi. Nije
Krist uzalud rekao “Blago čistima srcem
oni će Boga gledati”. Umni često ne vide
svjetlost,oni su izgubljeni u labirintubeskrajnih disputa. Bog se njima skriva.
Bog se objavljuje malenima. Žarka
želja- čisto srce. Gdje danas možemo
još upoznati Isusa Krista? U evanđelju,
u njegovim riječima. Međutim problem
je treba znati čitati evanđelje. Treba imati duhovnu tankoćutnost,a mi smo često
smo ravnodušni, ne znamo se ganuti. Zašto? Kad nam netko nešto poklanja za
rođendan,tome je najdraže kad vidi da smo se ganuli.Tako i dok čitamo evanđelje.
Najbolji odgovor na objavu, jest da se ganemo. Najbolji odgovor, dok čitamo evanđelje,
jest da se ganemo. Ganuće je poput brazde. Brazda služi da može pasti sjeme. Tako i
ganuće otvara moje srce da Božja riječ može pasti na plodno tlo.
Što je još važno? Važno je da evanđelje ne shvatimo kao knjigu savjeta.
Evanđelje je poziv- zahtjev da promjenimo svoje stanje. "Čovjek ne razumje više od
onoga što njegov život izražava. Isus je za vrijeme svoga zemaljskog života govorio da
se ispune pisma." Tako i evanđelje treba čitati da se ono u nama ispuni.

Ljubiti
Da bismo mi mogli nekoga istinski upoznati, valja nam ga očima srca vidjeti.
Dakle,ja ne mogu Krista upoznati ako ne ljubim Isusa Krista. U potrazi za istinom srca
želim biti svjedok. Mi trebamo spoznati to da smo ljubljeni. Mnogi ljudi zbog svojih
tragedija teško prihvaćaju riječ ljubiti. Tek kad primim, iskusim ljubav, ja znam da sam
od Boga ljubljen, tada mogu ljubiti. Ono što je Isusu za vrijeme ovozemnog života
smetalo jest to što ljudi nisu mogli vjerovati da je Bog ljubav. Dok ja ne povjerujem
da me Bog više voli nego što me drugi ljudi vole, što ja sam sebe volim, ja se neću
pomaknuti iz starog života. Sadržajem riječi ljubiti dotičemo srce kršćanske vjere.
Što je srce kršćanske vjere? To je Bog skriven u tajni ljubavi. Tu tajnu da je Bog u srcu
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treba osjetiti. Sv. Ivan u prvoj svojoj poslanici naglašava: “Mi smo upoznali ljubav
koju Bog ima prema nama.” Zašto je Bog došao na ovu zemlju? Bog je došao da bi nas
pratio, diskretno, nježno, moćno. Stoga treba tragati za vlastitim identitetom djeteta
Božega. Što predstavlja silazak? Zašto je Sin Božji postao čovjek? Zašto je rođen u
Isusu iz Nazareta? Zašto je živio? Zato što je Isus simbol Božjeg srca.
Za Isusa možemo reći evo onog srca koje je tako ljubilo ljude. Krist nam hoće
reći jednu jednostavnu misao: da je Božje srce nemirno. Zašto je Božje srce nemirno?
Zato što ide u potragu za izgubljenim. Bogu je važan svaki pojedinac. Bog ostavlja
devedeset devet i traži onaj jedan stoti. Zato ima u evanđeljima jedan razbojnik,
jedna ovca, jedna drahma... Ljudi danas imaju iskrivljene slike o Bogu. Kristov Bog
je Bog milosrđa, Bog ljubavi, vrijednosti služenja. I to je ono najljubomornije što
moramo čuvati. Nad grešnicima nije Božje proklestvo nego su nad grešnicima Božje
suze. To je velika razlika.
Što ljude dok čitaju evanđelje najviše oduševljava? Kad vide kako je Isus
susretao grešnike. Isus nije Zakeju najprije rekao: "Vrati ono što si pokrao ljudima
a onda ću ja doći u tvoju kući i sjesti za tvoj stol.” Nego je najprije ušao u njegovu
kuću. I nakon susreta s njim Zakej je shvatio da mora ispraviti svoje ponašanje. Što
se tu krije? Zašto je Isus tako otvoren prema grešnicima? Nije zato da bi ih opravdao
nego u tome što je Isus vidio ono što mi teško ili nikako ne želimo vidjeti. Isus je u
svakome vidio ono božansko. Isus je svakome vjerovao da se može promjeniti. Isus u
drugima nije gledao zlo, Isus je gledao dobro. Čovjek gleda zlo u čovjeku, ono što je
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negativno. Nije davao prednost grešnicima, bolesnima nasuprot pravdenicima, nego
je bio prema njima otvoren, jer su takvi ljudi često puta bili više svjesniji svoje bijede,
tražili su više pomoć.
To je ono temeljno što nam je Isus donio: Bog grli širokim zagrljajem. Bog
nema uski zagrljaj. To je bezuvjetna ljubav ljubav, koja se daje i onda kad je drugi
odbija. Naravno tu Isus preokreće mnoge stvari između religije i morala. Koliko
god nama to zvučalo poznato teško je danas govoriti o ljubavi jer je tako daleko
od shvaćanja duhovnog poimanja ljubavi. Bog je iz ljubavi uzeo na se i ono što je
nama prirodno, preuzeo je i bol. Ono što je vezano uz naše tijelo: zemaljsko, ljudsku
egzistenciju. Zašto? Bol je mjera sudjelovanja, bol je mjesto solidarnosti između Boga
i čovjeka. Bol je cjena. Kad se potužimo u svojoj patnji, Bog uvijek ima jedan te isti
odgovor. Dao sam vam Isusa Krista, više vam od toga nisam mogao dati. Dao sam vam
svoje srce.
Isus je ono najintimnije u Bogu. Bog nikada ne promatra pasivno muku
ljudskih bića. Svakom ljudskom biću dat će snagu da izdrži kušnju, ali svi je ne
uzimaju. Isusova ljubav je garancija da On svakome pruža ruku preko ponora patnje.
Čini nam se da smo previše pogođeni pa i ne vjerujemo te ne prihvaćamo tu ruku.
Ljubav nas vodi prema nutrini, govori nam da je potrebno otvoriti svoje srce. Ja ne
mogu prepoznati Krista poslije mene u drugom čovjeku ako najprije u sebi ne doživim
njegovu prisutnost. Krista valja ljubiti u svome srcu. Gdje se drugo Bog može naći
nego u našem srcu. To je Kristova oporuka svim naraštajima. Neograničeni i moćni
Bog dopušta se zatvoriti u čovječije srce puno nesebične ljubavi i predanosti. Bog se
ne može oprijeti poniznoj čežnji ljubavi. Tu je Bog ”nemoćan”, kada to prepozna u
čovjekovu srcu. Zato je Krist prije dvije tisuće godina došao, naučavao je moć srca.
Nažalost na putu od tada do danas ostala je moć ljudske samovolje, ostala je čovjekova
bezosjećajnost. Mi danas imamo modele ponašanja. S jedne strane imamo racionalan,
tehnološki tip, biznismena, i s druge strane imamo one koji slijede vlastite nagone.
Nema sredine, nema danas čovjeka osjećaja, koji osjeća za svijet, za drugoga, jer je
previše racionalan, tehnološki, previše nagonski.
Ljudi pogrešno misle da se razmišljanje odvija u njihovoj glavi, međutim naše se
razmišljanje odvija u našem srcu, a onda srce naredi: e sad se potrudi da ovo obrazloženje
opravdaš što si u srcu već odlučio, Naredi sada glavi da ona nađe razloge.
Krist nije propovjedao novu religiju. Krist je propovijedao novi život.
Kršćanska je religija religija prakse. Mnogi se nazivaju kršćanima ali su u praksi
daleko od kršćanstva. Što se događa? Krist više nije stvarni uzor našega života i stoga
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se religija pretvara u razinodu,ono što nije obavezatno. Kroz povijest je kršćanstva
vrlo malo ljudi koji su se ozbiljno trudili slijediti Krista. Na neki način smo zatečeni
Krist traži mnogo ali odgovor Crkve i nas uvijek je manji od njegovih zahtjeva.

Slijediti

Ako uzmemo Bibliju vidjet ćemo od prvih stranica Bog poziva ljude da ga
slijede. Vrlo je važno biti poslušan Božjem pozivu. Bog daruje vjeru onome tko sluša,
tko ga slijedi. Mi danas imamo pasivnu vjeru, vjera koja ne mjenja. Ljudi vjeruju
ali ostaju dalje isti, zavidni, zlobni. To je lažna vjera. Krist je došao prije dvije tisuće
godina da nas otkupi, da oprosti grijehe. Ali to ne znači da mi cijeli život možemo
biti u grijehu. Čovjek ide preko Božjih zapovijedi. Tko danas živi Deset zapovijedi?
Danas je u krizi nasljedovanje Krista. Ako sam ja učenik, onda ja trebam učiti od
učitelja. Učenik uči od učitelja.
Konkretno što znači slijediti Isusa Krista? Znači slijediti tri stvari kod
Krista. Isusovo čovještvo, Isusovu vjeru, Isusov ideal. Kakv je Isus bio kao čovjek,
treba ga slijediti i ugledati se u nj. Slijediti Isusovu vjeru. Isus je bio vjernik. Isus je
čovjek i treba ga slijediti u njegovu čovještvu. Kakav je On bio čovjek da i ja živim
takvo čovještvo. Postavlja se pitanje: Da li ja ostvarujem svoje čovještvo? Bog se
objavljuje tamo gdje je pravo čovještvo. Slijediti Isusovo čovještvo znači da je Isus
ideal. Treba se zaljubiti u Isusovu ljepotu, Isusovo čvještvo, njegove vrline. Biti
kršćanin znači zaljubiti se u ljepotu koja se utjelovila, koja je hodala ovom našom
zemljom. Ima knjiga od Džubrana "Isus Sin čovječiji". U njoj se iznose dojmovi ljudi
koji su susretali Isusa na svom životnom putu. Kad dajemo prosudbu o ostvarenju
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ljudskog čovještva, trebamo ga promatrati u svjetlu i življenju Kristova čovještva.
Bez spoznaje, ljubavi i nasljedovanja Krist će ostati samo stvar prošlosti.
Nešto što me ne dotiče, jedna uspomena, nešto što me ne pokreće.
*****
Ovo naše vrijeme je puno podjela. Razdjeljeni smo na tisuće načina. Ljudi
otvaraju samo nove podjele. Krist nije zid razdvajanja nego je Krist simbol jedinstva.
Krist je simbol sveobuhvatne ljubavi. Najveći zadatak nas učenika jest biti kanal
ljubavi i svjetla. Razvijati sveopće razumjevanje, pomoći predvladati granice koje
dijele Očevu djecu. Svi smo mi Očeva djeca.
Slijediti Isusa Krista znači čvrsto hodati ovom našom zemljom, imati nebo
u srcu znači slijediti Isusa Krista. Da bi se ušlo u to nebo treba donjeti nebo u sebi.
Ako tko nema nebo u sebi, uzalud je vjerovati u nebo izvan sebe. Lijepo to izražava
kroz svoju molitvu sv. Anselmo: Gospodine nauči me tražiti tebe i pokaži mi se kada te
tražim. Jer te ni tražiti ne mogu ako me ne poučiš, a ni naći ako se ne pokažeš. Daj da
te tražim želeći i želim tražeći. Daj da te nađem ljubeći i ljubim nalazeći.
( fra Anđelko Domazet)

KUTAK ZA OBITELJ
NAPOMENA

MIR I BLAGOSLOV
G+M+B
2018.

Za vrijeme blagoslova (molitve)
pali se božićna svijeća, na stolu je
križ, blagoslovljena voda i Biblija.
Radio ne svira, televizor ne radi i
svi zajednički molimo. Jedan od
ukućana pročita odabrani tekst
Svetog pisma. Svi ukućani po
mogućnosti, neka budu na okupu,
primimo svi zajedno Božji Blagoslov.
Blagoslov započinje u 9.00 sati i
završava …
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RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2017./2018.
27. prosinca 2017. - 7. siječnja 2018.
I. dan; srijeda, 27. prosinca 2017. od 9 sati
• Vladimira Nazora, Makarska, Skale, Petra Svačića. Paške Baburice, 		
Tivatska,
• Preradovićeva, Omiška, Frane Supila, fra Stanka Petrova,
• Put Pećine, Orašina, Put Kaštela, Put Groblja, Lovački Put.
II. dan; četvrtak, 28. prosinca 2017. od 9 sati
• Ivana Gundulića, Stjepana Radića, Hrvatskih iseljenika, Trg Kralja 		
Tomislava.
III. dan; petak, 29. prosinca 2017. od 9 sati
• Ante Starčevića, o. Ante Gabrića, Tina Ujevića, A. G. Matoša.
IV. dan; subota, 30. prosinca 2017. od 9 sati
• Športska, don R. Jerkovića, Trg Bana Josipa Jelačića, Trg Franje
Tuđmana, Matice Hrvatske.
V. dan; utorak, 2. siječnja 2018. od 9 sati
• Dubrovačka, Predolac, I. Bošnjaka, Slatine, don Mihovila Pavlinovića,
Ive Lole Ribara.
VI. dan; srijeda, 3. siječnja 2018. od 9 sati
• Jakova Gotovca, Petra Zoranića, Fra Andrije Kačića Miošića, Splitska,
Bočina.
VII. dan; četvrtak, 4. siječnja 2018. od 9 sati
• Jeovci, Vrbovci, Mobine, sv. Franje Asiškog, L. Matića, Kneza
Domagoja, Ivana Mažuranića, Zvonimirova.
VIII. dan; petak, 5. siječnja 2018. od 9 sati
• P. Krešimira IV, Jasline, Lj. Gaja, Moliških Hrvata.
IX. dan; nedjelja, 7. siječnja 2018. od 14 sati
• Dubravica
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DESET OBITELJSKIH BLAŽENSTAVA
I.
BLAGO OBITELJI u kojoj se svi članovi okupljaju na ZAJEDNIČKU
MOLITVU, jer će u njoj prebivati Gospodin!
II.
BLAGO OBITELJI koja SVETKUJE NEDJELJU-DAN GOSPODNJI,
i gdje svi idu na sv. Misu, te često na ispovijed i pričest, jer će njeni članovi biti
pozvani na NEBESKU GOZBU!
III.
BLAGO OBITELJI čiji se članovi čuvaju grešnih zabava, lošeg društva, jer
će u toj obitelji vladati KRŠĆANSKO VESELJE!
IV.
BLAGO OBITELJI u kojoj se djeca rađaju, te u kojoj se svako začeto
dijete prima kao Božji dar, jer će ta obitelj imati BUDUĆNOST i bit će kao kuća
sazdana na čvrstoj stijeni!
V.
BLAGO OBITELJI u kojoj nema psovke i kletve, ružnih riječi i svađe, jer
će ta obitelj biti BOŽJA TVRĐAVA NA ZEMLJI!
VI.
BLAGO OBITELJI u kojoj djeca i mladež redovito pohađaju vjeronauk,
ne skitaju se po sumljivim lokalima –klubovima, jer če ta obitelj biti DUHOVNO
ZDRAVA I U ŽIVOTU SRETNA!
VII.
BLAGO OBITELJI u kojoj roditelji imaju utjehu u srcu u dobroj i
poslušnoj djeci, a djeca primjer vjerskog života u roditeljima, jer će ta obitelj biti
OAZA NEBA NA ZEMLJI!
VIII. BLAGO OBITELJI u kojoj na vrijeme pouzovu svećenika k bolesniku jer
će mu bolest biti olakšana a u slučaju smrti- smrt blagoslovljena!
IX.
BLAGO OBITELJI u kojoj nema rasipništva i oholosti života, u kojoj
djeca i mladi uče i rade- a ne ljenčare, u kojoj se živi skromno jer takvoj obitelji Bog
daje ČISTU I MIRNU SAVJEST!
X.
BLAGO OBITELJI u kojoj svi članovi žive i rade u jedinoj nam i od
Boga blagoslovljenoj domovini , te u kojoj nitko ne boluje od želje za napuštanjem
Domovine i životom u TUĐINI!
(sastavio don Ante Baković)
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BOŽIĆNE PREDSTAVE I KONCERTI
Subota, 02.prosinca 2017. Akademski zbor "Palma" - Zagreb: koncert u crkvi
sv. Ilije u 18.45 sati.
Subota, 09. prosinca 2017. u Gradskom kulturnom središtu: Framasong,
festival duhovne glazbe.
Nedjelja, 10. prosinca 2017. grupa „Emanuel“ animirat će većernju Sv. misu u
18.00 sati i poslije Sv. mise održat će koncert.
Subota, 24. prosinca 2017. crkva sv. Ilije u 19.45 sati: Igrokaz "Sveta noć".
Izvode učenici osnovne škole Stjepana Radića.
Utorak, 26. prosinca 2017. crkva sv. Ilije u 19.00 sati: Božićni koncert,
nastupaju: naš mješoviti župni zbor, dječji zbor te zbor mladih naše župe.

KAKO UPROPASTITI SVOJE DJETE?
Roditelji, ako želite upropastiti svoje dijete:
• Ispunite mu svaku želju i tada ćete ga odgojiti u uvjerenju da se sav svijet okreće
oko njega.
• Kad izgovori neku psovku ili prostu riječ, nasmijite mu se od srca, pa će vase dijete
povjerovati da je veoma zabavno.
• Nemojte mu nikada govoriti o moralu, ovo valja ovo ne valja, ovo smiješ učiniti
ono ne smiješ… Ne govorite mu o dužnostima i obavezama prema društvu, Crkvi…
• Uvijek pospremajte za njim i oslobodite ga svake obveze.
• Svađajte se stalno pred njim pa se neće začuditi da se bilo što dogodi u obitelji.
• Dajte mu novac kad ga god zatraži i neka ga troši kako god hoće. Kad ste se vi
patili, neka se ne pati vaša maza!
• Ispunite mu svaku želju kad se radi o jelu i piću.
• Uvijek budite na njegovoj strani kad ga netko napadne: nastavnik, profesor,
vjeroučitelj, susjed… tada ćete ga odgojiti u uvjerenju da nikada ne može biti krivo.
• Kad upadne u kakve neprilike, recite da ste vi krivi i tako ćete ga osloboditi svake
odgovornosti.
Ako učinite 80% od navedenoga, budite zadovoljni, postiglki ste vaš cilj.
Upropastili ste svoje vlastito dijete!?
Ovih nekoliko preporuka i savjeta roditeljima ako žele upropastiti svoje dijete,
objavio je londonski Institut za pedagogiju i odgoj.
16

OD USKRSA SU DALI SVOJE NOVČANE PRILOGE ZA
POTREBE NAŠIH CRKAVA
Ana i Jedran Jogunica
Andrija Kljusurić,
Ankica Babić
Ante i Ivka Ostojić
Ante Kljusurić
Bosiljka Gabrić
Damir i Maja
Dobroslav i Marija Gnječ
Florijan i Ana Bebić
Ivan Crnčević
Ivan Marević
Ivka Bezer
Janja Bulum
Janja Perlić
Janja Šutalo
Jasna Brnas- Katić
Jozo Bebić
Lenka Bunoza
Luca Veraja
Marija Bebić
Marija Veraja
Marijan (Drago) Marić
Mate Obrvan
Miće Mijić
Mirjana Mijoč
N.N
N.N.
N.N.
N.N.
Nada Jeramaz ud. Teše
Neda Ivanović
Nediljka Ivanović

Nedjeljka Živković
Nikica Obrvan
Niko Bajo
Nikola Udžerija
Obitej Ilke Gabrića
Obitelj Ante Dankić
Obitelj Ante Miškića
Obitelj Ivan Grgić
Obitelj Markota
Obitelj Matić
Obitelj Matić
Obitelj Nikole Marića
Obitelj Obradović
Obitelj Panza
Obitelj Perilić
Obitelj Nikole Vukša
Obitelj Srećka Gujinovića
Obitelj Zdenka Merdžana
Pera Nikoletić
Pera Nikoletić ud Joze
Sacco Pascvale
Stipo Kljusurić
Stojanka Vidović
Vida Komazin
Vidović Stojanka
Živko Bošković
Obitelj Martina Goluže
Vera Mijić
Irena Jurko
N.N.
N.N.
Obitelj Žarke Trusina

Obitelj Pere Nikoletić
Marija Bebić
Rafo Matić
Obitelj Ivana Crnčevića

U kruh sv. Ante
Neda Batinović,
Regina Ćorluka
Nika Matičević
Ivka Bulić
Ruža Dančić
Stjepo Bore
Nada Dankić
Stojanka Vidović

Za kapelu sv. Ante
Katica Ostojić

Svima vama koji ste dali svoje priloge za potrebe naših crkava
iskreno hvala i od Boga blagoslov.
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ZARUČNIČKI TEČAJEVI
Metković - 2018.

* 5. 6. 7. i 8. veljače (19sati)
*4. 5. 6. i 7. lipnja (19 sati)
* 8. 9. 10. i 11. listopada (19 sati)

SAKRAMENT ŽENIDBE
Moralno-duhovni vid ženidbe
Crkveno pravo o ženidbi
Psihološki vid braka i obitelji
Medicinski vid braka
Dostojanstvo slavlja i praktična pitanja o ženidbi

Prijave se vrše u župnom uredu - tjedan dana prije tečaja!
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KRŠTENI U NAŠOJ ŽUPI - 2017.
Lana Barišić, kći Mateja i Sanje r. Ostojić ; 17. travnja 2017.;
Oliver Mateljak, sin Dalibora i Nikoline r. Bukvić; 17. travnja 2017. ;
Ema Zečević, kći Roberta i Diane r. Šutalo; 17. travnja 2017.;
Rita Ćerlek, kći Pave i majke Petre r. Veraja, 23. travnja 2017.;
Mia Šutalo, kći Maria i majke Ane r. Bokan, 23. travnja 2017.;
Ivan Šutalo, sin Đure i majke Sande r. Vuković, 23. travnja 2017.;
Filip Bule, sin Stanislava i majke Danijele r. Gustin, 30. travnja 2017.;
Fran Popović, sin Zorana i majke Marine r. Paušić, 30. travnja 2017.;
Zvonimir Grmoja, sin Petra i majke Darije r. Bebić, 30. travnja 2017.;
Luka Gnječ, sin Dragana i majke Tonkice r. Pulić, 30. travnja 2017.;
Vito Baffo, sin Bruna i majke Elene r. Borovac, 30. travnja 2017.;
Rita Jozepović, kći Mislava i majke Danijele r. Marević, 30. travnja 2017.;
Josip Đukić, sin Dina i majke Antonie r. Obradović, 13. svibnja 2017.;
Rita Pecolaj, kći Lazera i majke Marte r. Kajtazi, 21. svibnja 2017. ;
Tara Repeša, kći Andrije i majke Antonele r. Mustapić, 27. svibnja 2017. ;
Petar Kraljević, sin Ivice i majke Milene r. Žderić, 28. svibnja 2017.;
Marin Đerek, sin Ivana i majke Josipe r. Vučemilo, 28. svibnja 2017. ;
Ante Bukmir, sin Maria i majke Ivane r. Šimunović, 04. lipnja 2017.;
Pavla Kozina, kći Mihaela i majke Petre r. Nimac, 23. lipnja 2017.;
Ana Nikoletić, kći Rade i majke Ivane r. Jakičević, 25. lipnja 2017.;
Mara Čupić, kći Ivana i majke Nere r. Dodig, 30. lipnja 2017.;
Martha Christine Domkowski, kći Philipa i majke Ane r. Bošnjak, 02. srpnja 2017.;
Luka Cvitić, sin Josipa i majke Ivane r. Obšivač, 02. srpnja 2017. ;
Rita Senta, kći Marka i majke Marije r. Veraja, 02. srpnja 2017. ;
Marija Dodig, kći Ante i majke Magde r. Jelčić, 02. srpnja 2017. ;
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Kaya Foster, kći Benneta i majke Doris r. Rodin, 09. srpnja 2017. ;
Ana Majčica, kći Davora i majke Marije r. Bulum, 09. srpnja 2017.;
Josip Veraja, sin Ivana i majke Leone r. Sršen, 16. srpnja 2017.;
Mislav Oršulić, sin Joška i majke Marine r. Malenica, 28. srpnja 2017.;
Anamarija Kraljević, kći Marija i majke Ivane r. Vuletić, 06. kolovoza 2017.
Josip Matić, sin Drage io majke Anele r. Smoljan , 12. kolovoza 2017. ;
Ivana Matić, kći Drage i majke Anele r. Smoljan, 12. kolovoza 2017.;
Nikolina Gujinović, kći Luke i majke Ane r. Nosić, 13. kolovoza 2017.;
Antonio Crnov Bukovac, sin Dragana i majke Daniele r. Bukovac, 19. kolovoza 2017.;

Katarina Vladimir, kći Nikole i majke Lucije r. Ćaleta , 26. kolovoza 2017.;
Iva Klobučić, kći Tomislava i majke Manuele r. Roso, 27. kolovoza 2017.;
Emilia Isabell Milan, kći Vide i majke Ankice r. Pravić, 03. rujna 2017. ;
Antea Jogunica, kći Vedrana i majke Ane r. Rozić, 17. rujna 2017.;
Ana Dodig, kći Luke i majke Marijane r. Jelčić, 17. rujna 2017.;
Sunčica Kaleb, kći Ante i majke Lucije r. Volarević, 23. rujna 2017.;
Marija Kravar, kći Marka i majke Ane r. Crnčević, 24. rujna 2017.;
Vivien Maria Vučković, kći Ivana i majke Sare r. Petrov, 24. rujna 2017.;
Eva Marija Jakić, kći Duje i majke Danijele r. Klapež, 30. rujna 2017.;
Josip Obšivač, sin Antonia i majke Jelene r. Jerković, 1. listopada 2017.;
Mario Zlodre, sin Marina imajke Matilde r. Primorac, 1. listopada 2017.;
Viktorija Komazin, kći Josipa i majke Tine r. Zelić, 15. listopada 2017.;
Mihael Andačić, sin Zlatka i majke Dragice r. Nikolić, 22. listopada 2017.;
Eva Šunjić, kći Jure i majke Ivane r. Dodig, 28. listopada 2017.;
Ivan Orlović, sin Gorana i majke Ane r. Matić, 29. listopada 2017. ;
Ana Čuvalo, kći Vjekoslava i majke Vedrane r. Doko, 5. studenog 2017.;
Iva Kučan, kći Marina i majke Nikoline r. Jerković, 5. studenog 2017.;
Marijeta Bokan, kći Ive i majke Jele r. Korica, 12. studenog 2017.;
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Marta Sršen, kći Marka i majke Ivane r. Crmčević, 19. studenog 2017.;
Gabriela Boras, kći Andrije i majke Ines r. Salacan, 26. studenog 2017.;
Eva Barišić, kći Srećka i majke Ane r. Vučković, 26. studenog 2017.;
Petra Čarapina, kći Zdeslava i majke Lucije r. Cvitić, 03. prosinca 2017.;
Lejla- Lucija Čolaković, kći Asreta i majke Mirele r. Stažić, 09. prosinca 2017.
Ana Baće, kći Josipa i majke Ivane r. Vareškić, 10. prosinca 2017.
Ivan Crnjac, sin Zvonimira i majke Mihaele r. Jurković, 17. prosinca 2017. ;
Petra Galov, kći Josipa i majke Marijete r. Pehar, 17. prosinca 2017.;
Rita Kaleb, kći Zorana i majke Kristine r. Šušnja, 17. prosinca 2017.;
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VJENČANJA U NAŠOJ ŽUPI - 2017.
22. travnja 2017. Mario Bokan (Ivan i Katica r. Radić) Metković;
Zrinka Protrka (Ante i Ina r. Šiljeg) Bagalović;
22. travnja 2017. Damir Mataga ( + Alenko i Irina r. Stipančić) Opuzen;
Maja Bajo (Ante i Anas r. Penić) Metković;
29. travnja 2017. Mate Mihaljević (Teo i Ružica r. Tutavac) Opuzen;
Darija Glavinić ( Josip i Anđa r. Matić) Metković;
06. svibnja 2017. Periša Konjuh ( Ivo i Jagoda r. Brbora) Zaton Doli;
Ivana Crnčević (Ivan i Duška r. Milan) Metković;
18. svibnja 2017. Dino Đukić (Goran i Đurđica r. Kamenički) Zagreb;
Antonia Obradović ( Jozo i Anđelka r. Komazin) Metković;
20. svibnja 2017. Lukica Prusac (Filip i Mladenka r. Mihaljević) Metković;
Ivana Grmoja (Dalibor i Ljiljana r. Matić) Metković;
20. svibnja 2017. Nikša Laptalo (Niko i Goga r. Bjelica) Mokošica;
Nives Matić (Stipe i Marina r. Tošić) Mlinište;
21. svibnja 2017. Zvonimir Vladimir (Tihomir i Mira r. Tolj) Metković;
Nikolina Markovina (Stipe i Daliborka r. Stojčić) Lumbarda;
26. svibnja 2017. Mirko Taslak (Milan i Grozdana r. Talajić) Vid;
Petra Mlikota (Vinko i Smiljanka r. Krešo) Metković;
27. svibnja 2017. Ivo Jonjić (Goran i Ivanka r. Buntić) Opuzen;
Julija Nikoletić (Pero i Božena r. Petrov) Metković;
03. lipnja 2017. Zvonimir Mostarac (Ivica i Julija r. Škegro) Metković;
Ivana Cindrić (Željko i Renata r. Jadreško) Metković;
03. lipnja 2017. Dejan Plećaš (Zdravko i Sanja r. Jerković) Stablina;
Ivana Mlinar ( Jurica i Nada r. Medak) Split;
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10. lipnja 2017. Zvonimir Lovrić (Vlaho i Nada r. Primorac) Metković;
Tena Paić (Branko i Ljiljana r. Živković) Zagreb;
17. lipnja 2017. Zvonimir Kevo (Slobodan i Mira r. Magzan) Metković;
Marija Franić (Lucijan i Vanja r. Scipioni) Gabela Polje ;
23. lipnja 2017. Mario Jelinić (Marinko i Milenka r. Jurković) Metković;
Fani Matijaca (Lenko i Nediljka r. Miletić) Kaštel Lukšić;
23. lipnja 2017. Damir Marić (Ivan i Neda r. Raguž) Metković;
Ivana Petrov ( Josip i Nikolina r. Mijić) Metković;
24. lipnja 2017. Josip Boras (Stipe i Anica r. Herceg) Metković ;
Iva Prce (Stipan i Rafaela r. Komazin) Metković;
01. Srpnja 2017. Vladimir Radoš (Mladen i Bernardica r. Matić) Malmo
Karolina Papac (Ivica i Nada r. Gavran) Metković ;
22. srpnja 2017. Pero Repeša (Nikola i Snježana r. Mijić) Metković;
Nives Doko (Ante i Lada r. Rodo) Opuzen ;
28. srpnja 2017. Mario Mustapić (Zoran i Nedjeljka r. Popović) Dračevo;
Monika Mišanović (Damir i Marijana r. Jakić) Metković;
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29. srpnja 2017. Jure Kozina (Zdenko i Ivana r. Botica) Metković;
Andrea Lučić (Željko i Ljilja r. Prskalo) Mostar;
30. srpnja 2017. Hrvoje Majić (Zoran i Jadranka r. Čupić) Metković;
Nikol Andačić (Michael i Ivana r. Putica) Sidney;
19. kolovoza 2017. Štefan Deak (Olivije i Suzana r. Tulek) Metković;
Josipa Vrnoga (Mato i Mila r. Komazin) Vidonje;
26. kolovoza 2017. Mario Mataga (Ljuban i Ana r. Bježančić) Opuzen;
Dora Puljan (Ivica i Lidija r. Rebac) Metković;
19. rujna 2017. Stipe Sršen (Nikola i Marinka r.Pažin) Slivno Ravno;
Zrinka Družijanić (Mijo i Vinka r. Grmoja) Metković;
23. rujna 2017. Ante Kaleb (Mario i Gordana r. Mijić) Metković;
Lucija Volarević (Ivica i Ivana r. Dragović) Momići;
23. rujna 2017. Karlo Zelenika (Damir i Marina r. Sesar) Široki Brijeg;
Vivien Ćemeraš (Nedjeljko i Tihana r. Gadžić) Čapljina;
06. listopada 2017. Stanko Dominiković (Stjepan i Vesna r. Marinčić) Otrić-Seoci
Metković; Iva Bubalo (Ivica i Natali r. Kaleb) Metković
07. listopada 2017. Nikša Bukvić (Blaško i Višnja r. Milošević) Metković;
Anita Nikolić (Boro i Marija r. Zovko) Konjic- Zagreb:
15. listopada 2017. Ruđer Bošković (Nikola i Ankica r. Marić) Metković;
Mirela Čajić (Ibrahim i Božena r. Jeličić) Metković;
21. listopada 2017. Luka Metak (Mladen i Mirjana r. Čolak) Mataci -Ražanac;
Magdalena Pažin (Pero i Milenka r. Šimunović) Metković;
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PREMINULI U NAŠOJ ŽUPI - 2017.
+ 06. travnja Marija Radić r. Toplak, r. 20. veljače 1935. Metković;
+ 11. travnja Drago Mijić, r. 06. kolovoza 1948. Metković;
+ 15. travnja Ivan Čikara, r. 26. rujna 1941. Sinj- Grab;
+ 04. travnja Slavko Šutalo, r. 03. siječnja 1938. Stupišta - BiH.;
+ 30. travnja Stanislava Oršulić r. Jelčić, r. 4. travnja 1951. Biograd/moru;
+ 06. svibnja Zoran Vladić, r. 10. listopada 1962. Metković;
+ 08. svibnja Ivica Ćerlek, r. 08. ožujka 1979. Metković;
+ 25. svibnja Mirko Buljubašić, r. 06. ožujka 1930. Kobeljača;
+ 04. srpnja Aleksandar – Aco Kravar, r. 08. studenog 1934. Trogir;
+ 08. srpnja Miroslav Jerković, r. 08. siječnja 1940. Kula Norinska;
+ 19. srpnja Dubravka Nikolić, r. 23. lipnja 1940. Matijevići-Kula Norinska;
+ 07. kolovoza Anita Jerkić, r. 31. listopada 1965. Metković;
+ 09. kolovoza Mirjana Veraja, r. 16. rujna 1966. Hamzići Gornji;
+ 10. kolovoza Nevenka Nikolac, r. 22. studenog 1930. Vrgorac;
+ 16. kolovoza Mirjana Majčica, r. 27. veljače 1940. Komin;
+ 25. kolovoza Mato Korda, r. 13. ožujka 1954. Sarajevo;
+ 26. kolovoza Ivan Gabrić, r. 01. lipnja 1930. Metković;
+ 09. rujna Vesna Parmać, r. 22. prosinca 1931.Metković;
+ 30. rujna Nikola Vukša, r. 4. travnja 1946. Metković;
+ 13. listopada Sofija Komazin, r. 3. listopada 1933. Vidonje;
+ 14. listopada Nika Nalis, r. 12. siječnja 1929. Bijeli Vir;
+ 23. listopada Drago Markota, r. 15. siječnja 1939. Rogotin;
+ 30. listopada Ilija Tošić, r. 9. siječnja 1934. Podgradina- Slivno;
+ 6. studenog Mila Gujinović, r. 4. kolovoza 1943. Dubrave;
+ 12. studenog Jurij Rojs, r. 5. travnja 1934. Makole-Slovenija;
+ 13. studenog Alemka Brčić, r. 12. ožujka 1939. Metković;
+ 23. studenog Danica Lončarević, r. 3. veljače 1942. Metković;
+ 23. Studenog Jure Nikoletić, r. 30. srpnja 1934. Dobranje;
+ 26. Gordana Vizner, r. 10. lipnja 1956. Metković;
+ 28. studenog Ivan Crnčević, r. 3. travnja 1930. Vidonje-Metković;
+ 7. prosinca Nikola Bebić, r. 2. srpnja 1940. Metković;

SVETE MISE KROZ BOŽIĆNO VRIJEME
BADNJI DAN
Nedjelja, 24. prosinca

MLADENCI
Četvrtak, 27. prosinca

6.30 sati sv.Ilija
8.00 sati sv.Ilija
9.30 sati sv.Ilija
11.00 sati sv. Ilija
11.00 sati sv. Franjo - Klada
20.00 sati sv. Ilija - dječja ponoćka
24.00 sati sv. Franjo- ponoćka
24.00 sv. Ilija - ponoćka

6.30 sati - kapela časnih sestara
18.00 sati sv. Ilija

BOŽIĆ
Ponedjeljak, 25. prosinca

NOVA GODINA
Ponedjeljak, 01. siječnja 2018.

8.00 sati sv. Ilija
9.30 sati sv. Ilija
10.00 sati sv. Ante
11.00 sati sv. Franjo
11.00 sati sv. Ilija
18.00 sati sv. Ilija

9.00 sati sv. Ilija
10.00 sati sv. Ante
11.00 sati sv. Franjo
18.00 sati sv. Ilija

SV. OBITELJ
SILVESTROVO - STARA GODINA

Nedjelja, 31. prosinca
Svete mise po nedjeljnom rasporedu

TRI KRALJA - VODOKRŠĆE
Subota, 6. siječnja 2018.

		
SV. STJEPAN
Utorak, 26. prosinca

6.30 sati sv. Ilija
9.00 sati (blagoslov vode)
11.00 sati sv. Franjo - Klada
18.00 sati sv. Ilija

6.30 sati sv. Ilija
9.00 sati sv. Ilija
11.00 sati sv. Franjo
18.00 sati sv. Ilija

KRŠTENJE GOSPODINOVO
Nedjelja, 7. siječnja 2018.

SV. IVAN
Srijeda, 27. prosinca

Nedjeljni raspored sv. misa

6.30 sati - kapela časnih sestara
9.00 sati sv. Ilija
18.00 sati sv. Ilija
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* * * MISA ZAHVALNICA * * *
Na staru godinu u crkvi sv. Ilije u 18:00 sati slavit ćemo Svetu misu
zahvalnicu za sve darove kojima nas je Otac nebeski obdario u 2017. g.

SUSRETI ZAJEDNICA
Mješoviti zbor Sv. Ilije		
Četvrtak
				Nedjelja

19.00 sati
19.30 sati

Dječji zbor sv.Ilije		

Subota		

9.00 sati

Zbor sv. Franje		

Subota		10.15 sati

VIS “ Zvjezdice”		

Subota		

Ministranti			
				

Sv. Ilija, subota 14.00 sati
Sv. Franjo, subota 10.00 sati

Frama				

Petkom u 19.30 sati
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11.00 sati

LIST ŽUPE SV. ILIJE

Odgovara: fra Ante Bilokapić, župnik
O. Ante Gabrića 27, 20350 Metković
Tel/fax: 020/681-818 www. svilija-metkovic.com
Žiro račun župe: Splitska banka 2330003-1100387321
IBAN HR 31 233000031100387321
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