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GOSPODIN SLAVNO USKRSNU!
ALELUJA!

“Uskrs je eksplozija svjetla, mira, 
slobode i ljubavi. Uskrs je prolaz u 
život, u pobjedu, u ljudskost koja 
više nikada ne može prestati. Uskrs 
je dan koji unosi stravu i nemir u sve 
neprijatelje čovječanstva. Uskrs je 
dan čovjeka, to je dan vječne nade, 
dan nove povijesti čovječanstva. 
Uskrs govori svakom patniku da 
izdrži svoj Veliki petak i Veliku 
subotu, govori ranjeniku da se ne 
boji, jer će dobiti svoje ruke i noge, 
svoje oči i usta, govori svakom 
gubitniku radi pravde i slobode da 
će dobiti svega u izobilju. Zbog 
Uskrsa nema besmislenih života, 
nema izgubljenog vremena ni izgubljenih radosti, nema želja i čežnji koje 
neće biti ispunjene. 
Tu pobjedu treba čestitati. Pružimo si ruke i zaželimo da svaki od nas sretno 
uđe u Uskrs. To je jedina nada, jedino što ne smijemo promašiti.”

(T. Ivančić)

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS
ŽELI VAM OSOBLJE 

 ŽUPE  SVETOG ILIJE PROROKA!



RIJEČ UZ BLAGDAN USKRSA

Dragi vjernici, evo nam još jednom najvećeg kršćanskog blagdana- Uskrsa! 
U korizmi smo se - postom, molitvom i dobrim djelima- pripremali za nj. 
Prigoda je ovo promisliti što nam znači taj blagdan i što on nosi sa sobom. 
Pogledajmo da li nam je njegov smisao sišao u srce i dušu. Da li je postao 
dio nas, ili nas ipak brige i ljepote, muke i tjeskobe ovoga svijeta odvode od 
vječnosti koju nam uskrsnuće nudi.

Gledajući vas nebrojeno puta u molitvi oko oltara Gospodnjeg, znam da je 
Isus Krist onaj koji nas drži na okupu. Jedini  On nam i može dati ono za čim 
čezne cijelo naše biće. Često niti ne znamo da je u našim traženjima sreće, 
mira i zadovoljstva u ovom životu u pozadini ona iskonska čežnja za Bogom 
koji nas je za sebe stvorio. Zato je nemirno srce naše sve dok se ne smiri u 
Bogu. Ne zavaravajmo se! Nikakvi uspjesi, nikakva moć i novac ne mogu nam 
utažiti tu žeđ za Bogom. Nema raja na zemlji. Sve prolazi, samo Bog ostaje. 
Uzaludno nam je bježati od njega. Njemu idemo, i to žurnim koracima. Ne 
bi bilo mudro s naše strane da nas susret s Bogom iznenadi. Ovi sveti dani 
pred nama vrijeme su da stvari stavimo na svoje mjesto, da postanemo zrele i 
odgovorne osobe - na svoju korist.

Kad ponekad nekog upitam što bi bila najveća tajna ljudskog života, često 
dobijem posve jednostavan i jasan odgovor: Najveća zagonetka života jest 
smrt. Točno! Sa smrću kao da svega nestaje, kao da sve ide u ništavilo. Ona 
mete sve naše uspjehe, svu slavu i bogatstvo. Odnosi sve ono čemu  smo se 
nadali i u što smo nadu polagali- ukoliko smo živjeli samo za ovaj svijet. 
Svega toga nestaje skupa s našim zadnjim izdisajem. A taj naš dan žurno 
nadolazi. Ima li zato smisla tako živjeti i svoj život organizirati kao da taj 
sudbonosni trenutak nikad neće doći!? Zacjelo nema. Kraj ovog života se 
neumitno približava. Ne samo onima koji su u mirovini ili blizu nje! I tebi, 
koji misliš da je taj dan daleko!
Isusov  život, Isusova  smrt i njegovo uskrsnuće istina je koja se ovih dana 
stavlja pred nas. Ne zatvarajmo oči pred njom. Jedino nas ta istina oslobađa 

VJERA I ŽIVOT



od tjeskobe vlastite smrti. Isus je umro 
i uskrsnuo da nam posvjedoči da to 
isto i nas čeka- ako s njim živimo. 
On je umro da mi ne moramo nestati 
i umrijeti zauvijek. Njegova smrt 
našu je smrt preokrenula u početak 
vječnog života. A tim je onda i ovom 
životu, ma koliko on bio mukotrpan, 
dao puni smisao i gorčinu naše smrti 
okrenuo u početak života našega! 
I to života vječnoga! Zato je Uskrs 
važan. Najvažniji zapravo. Zato smo 

VJERA I ŽIVOT

sretni, pa ako moramo i trpjeti. Znademo naime da nas strpljivost u životnim 
teškoćama najsigurnije vodi do Boga. Zato možemo ići smireni prema kraju 
svoga života.
No, ne zaboravimo da je u svakom čovjeku Isus Krist. On je umro za svakog 
čovjeka. Ne žalostimo stoga drugoga! Ne nanosimo mu nepravdu. Čuvajmo 
se zla jezika-svoga, a ne samo tuđega! Kad god izustimo ružnu riječ o drugom, 
kad god o drugom prenesemo nešto što nije dobro- onako uz kavu- svaki put 
pljunemo po Isusu. I svaki smo put tim dalje od Boga. A neki to tako dobro i 
često rade da više i ne vide i ne znaju kako imaju otrovan jezik.
Naravno, ti ćeš sada misliti da onaj drugi ima otrovan jezik. Ne, ne! Ne misli 
tako. Ako tako pomisliš, najvjerojatnije si i ti taj koji već od navike blatiš i 
pljuješ po drugom. A upravo te to najviše i najsigurnije udaljuje od uskrsa i 
od vječnog života.

Vjerom u naše uskrsnuće na život vječni ojačajmo sadašnji život u dobroti. 
Prihvatimo Isusov Veliki petak- u prolaznoj muci, da možemo biti sudionici 
i u Isusovu Uskrsu- u neprolaznoj radosti. 

U to vam ime, dragi vjernici, od srca kličemo: Sretan vam i blagoslovljen 
blagdan uskrsnuća Gospodinova!



RASPORED BOGOSLUŽJA KROZ VELIKI TJEDAN

Cvjetnica Sv. mise u crkvi sv. Ilije: 6:30; 8:00; 9:00; 11:00 i 18:00 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 18:00 sati.
 
Veliki četvrtak  u 18:00 sati u crkvi sv. Ilije Sv. misa Večere Gospodnje;
  poslije Sv. mise  Gospin plač
  „Getsemanska ura“ – klanjanje pred Presvetim od 23:00 do 24:00 

Veliki petak  u 18:00 sati u crkvi sv. Ilije obredi Velikog petka i procesija.

Velika subota  u 18:00 sati u crkvi sv. Franje na Kladi blagoslov uskrsnih jela.
  Obredi Velike subote u crkvi sv. Ilije u 23:00 sata. 
  Na kraju obreda blagoslov uskrsnih jela. 

SLAVLJENJE USKRSA

Od nedjelje, 01.travnja  večernja Sveta misa u 19,00 sati

ŽUPSKE OBAVIJESTI

Put križa

Put križa cijele naše župne zajednice molit ćemo posljednjeg korizmenog petka, 23. 
ožujka od crkve sv. Ilije do svetišta sv. Ante na Dubravici gdje ćemo našu pobožnost 
Križnog puta završiti Sv. misom. Polazak je iz crkve sv. Ilije u 16:00 sati. 

Moj cvijet za Isusov grob

I ove godine kao i prošlih godina molimo sve vjernike koji žele sudjelovati u kićenju 
Isusova groba neka ne kupuju cvijeće, nego neka svoj novčani prilog za cvijeće 
Isusova groba stave u „škrabicu“ pored oltara sv. Ante i Srca Isusova.Unaprijed hvala 
svima i za najmanji dar. 



RASPORED SVETIH MISA
 NA USKRS

u crkvi sv. Ilije u 8:00; 9:30; 11:00 i 19:00 sati
u crkvi sv. Ante- Dubravica u 10:00 sati
u crkvi sv. Franje – Klada u 11:00 sati

USKRSNI PONEDJELJAK

u crkvi sv. Ilije u 6:30 i 19:00 sati
u crkvi sv. Franje –Klada u 11:00 sati

ZDRAVO BUDI, MARIJO

Zdravo Marijo, Majko našega Spasitelja! 
Pozdravljamo te onim istim riječima kojima 
te pozdravio anđeo: Zdravo, puna milosti! Jer, 
milost je Božja učinila u tebi, milost je Božja 
učinila s tobom ono što je najveći događaj 
sjelokupne ljudske povijesti. Milost je Božja s 
tobom, puna milosti, započela novo vrijeme, 
vrijeme spasenja.

Zato te pozdravljamo i zazivamo: Zdravo, 
puna milosti! Gospodin je s tobom! 
Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen 
plod utrobe tvoje, Isus! Blagoslovljena si od 
samoga početka svojega da bi i sama mogla 
postati početak novoga, boljega svijeta!

Zato te pozdravljamo: Zdravo Marijo, Djevice nazaretska! Tebe je Svevišnji po 
neprispodobivom planu svoje dosjetljivosti već od samoga početka učinio šatorom svojeg 
boravka među nama! I taj nepriospodobivi čin Božje dosjetljivosti uvod je i uvid u svu 
onu neprispodobivu dosjetljivost Božju, koja se očitovala i očituje u našoj ljudskoj i u 
našoj osobnoj povijesti!



Zato te podravljamo: Zdravo Marijo, kćeri Joakima i Ane, kojima te Gospodin darovao, 
da u tijelu tijela svojega i u krvi krvi svoje, osjete dobrotu Onoga koji iz ništa stvara 
sve, od smrti izbavlja i iz progonstva izvodi! Zdravo Marijo, koja si svojim roditeljima, 
kažu već u poodmaklim godinama, postala sve. Njihova Zvijezda jutarnja! Njihova zora 
i radost života.

Eto, zato te Marijo pozdravljamo. Ali, pozdravljamo te i stoga što si, uza sve to, jedna 
od nas, Adamovih potomaka koji naslućuju raj a putuju zemljom vezani korom kruha 
svagdanjeg, mrvicama radosti i obiljem nespokoja, s nadom u dosegnuće mira i pune 
slobode!

Marijo nazaretska, jedna si od nas koji ne shvaćamo sve riječi i ne razumijemo kako će 
se u našem životu Božja volja zbiti, kako će Bog od pustinje naše učiniti plodno tlo i 
po našem predanju uprisutniti svjetlo svoje u mraku zla! Ni ti nisi shvaćala sve, ali tvoje 
povjerenje i pouzdanje bilo je tako duboko, da je nadišlo sve bojazni i sve strahove ljudske!

Ti si žena običnog imena koje su toliki uzeli da im bude znak dobrote, povjerenja u 
nevolji, predanja, spasenja u tuzi i stradanju, i u nadanju! To ime, Marija, ne može se 
izgovoriti, ne može se nositi do li s tobom, zajedno s tobom, sa tvojim spomenom i pod 
tvojim okriljem. I kako je lijepo nositi ime: Marija!

Zato ti, Marijo Nazaretska, bezgrešna, kličemo: Zdravo, puna milosti! A to će reći da je 
Gospodin s tobom bio i ostao u sve dane života tvojega, na tvojem ljudskom, na tvojem 
ženskom, na tvojem djevojačkom i majčinskom, na tvojem udovičkom i staračkom putu 
ovom dolinom radosti i suza, pa sve do stola u domu vječnog veselja! 

Častimo milost koja je ispunila tvoj život poradi našega spasenja! Časteći tebe, častimo 
onoga koji se je udostojao roditi od Djevice! Častimo tebe koja si s njim proboravila 
trideset i tri godine, skrite i javne, tegobne i lijepe, križne i svete, ali častimo iznad svega 
Sina tvojega, koji je omogućio da budeš tako blisko s njim, a po tebi i nama udijelio 
radost blizine i zajedništva, posredstvom majčinskog zagovora.

Zato ti svi kličemo: Zdravo, Majko Spasiteljeva! Zdravo, Majko našega Spasitelja! Častimo 
Duha Svetoga koji svojom snagom uprisutnjuje neshvatljivo otajstvo Bogočovjeka usred 
povijesti i tebe čini kolijevkom njegova prebivanja među nama! Častimo Duha Božjega 
kojim si ti bila i jesi produhovljena, Duha dobrote i istine, pobožnosti i jakosti, mudrosti 
i savjeta, i straha Božjega!

Zazivamo te, Marijo Nazaretska, i častimo te jer se nisi sustezala ići za Sinom pa kamo 
god on pošao, i jer si zavoljela njegovu braću kao djecu svoju rođenu da ih pod križem 
primiš u majčinsku blizinu! Ti, Bezgrešna, nisi se skanjivala pod okrilje svoje primiti 



grešnike i potrebnike, jadne i kukavne, bolesne u tijelu i duši i biti im odvjetnica u svakoj 
nevolji. 

Stoga ti svakoga dana upravljamo riječ: Zdravo, odvjetnice kršćana! Zdravo, blagoslovljena, 
jer si pristankom na Božju promisao postala najveličanstvenijom među ženama i 
najplodnijom među svim majkama! Častimo te, Marijo, Majko milosrđa, živote, slasti i 
ufanje naše! Mi putnici izgovaramo tvoje ime kao zavjet i sliku tvoju sobom nosimo da 
pred Ocem bude svjedočanstvo kako imamo mrvicu dobre volje, pa da nam se smiluje i 
da nam oprosti! Primi naš pozdrav, Marijo, puna milosti!

Ti si rodila Onoga koji je s Bogom pomirio svijet ispunivši volju Očevu te je, objavivši 
puninu ljubavi, utemeljio budućnost na stijeni Istine i obećao Utješitelja svima koji mu 
vjeruju! I mi, u našim oskudnim prostorima srca molimo za prosvjetljenje i utjehu. A tebe 
zazivamo da nam pomogneš istinski otvoriti vrata Sinu svojemu koji dolazi svakome od 
nas!

Pozdravljamo te, Marijo! Ne samo danas! Pozdravljamo te svaki dan! Izgovaramo one 
iste riječi koje ti je uputio anđeo u Nazaretu i Elizabeta u Ain Karimu pred toliko ljeta! 
Pozdravljamo te i radujemo se tvojemu slavlju! Radujemo se jer znamo da se i ti raduješ 
svojoj djeci – onima koji su ti blizu i onima koji su daleko! A tako ih je puno koji su 
daleko, daleko od tebe! Ali, ako su zaboravili na tebe nisu daleko od tvojega pogleda, niti 
od srca tvojega. U njihovo te ime pozdravljamo, Majko brižna!

Znamo da tvoja briga ne posustaje jer ne može posustati ljubav! A tebe je ljubav uputila 
da budeš vjesnicom mira, da tvoja prisutnost bude znakom gozbe na kojoj ne nestaje vina 
radosti! Tamo gdje si ti, tamo je mir, tamo je srce, tamo je svjetlo, tamo je radost, tamo 
je zora uskrsnuća. Ne može biti drugačije. Ne može biti nikako drugačije! O tome se 
osvjedočila prva Crkva i sva povijest vjernika Sina Tvojega! 

Pozdravljamo te radi svega toga, Marijo! Marijo Nazaretska! Marijo naša! Radujemo se 
da si baš ti, majka, prvenac izabrani i cvijet koji nikada usahnuo nije, jer ima korijen u 
Božjoj ljubavi i snagu crpi iz sebedarja koje se ne umanjuje! Kako da ti onda ne kličemo: 
Zdravo, vrata nebeska! 

I kako da svoj pozdrav ne završimo riječima: Blažena ti koja si s Gospodinom, slavljen 
i hvaljen Gospodin koji je s tobom u Trojedinom zajedništvu Oca i Sina i Duha! I 
molimo te, Marijo, Sveta Marijo, Majko Boga našega i Spasitelja Isusa, odvjetnice naša i 
najvjernija zagovornice Hrvata, moli za nas, djecu svoju, grešnike! Sada i vazda i na času 
smrti naše. Amen!       

 ( dr. don Ante Mateljan )



Ponedjeljak, 23. travnja u 9:00 sati, Sv. misa u crkvi sv. Ilije za sve obitelji koje 
slave sv. Juru kao obiteljskog zaštitnika. 

Srijeda  25. travnja kod crkve sv. Ivana na groblju u 18 sati proslava sv. Marka 
i blagoslov polja.  

NAJAVA DOGAĐANJA U ŽUPI

SVETA KRIZMA U ŽUPI

Slavlje svete Krizme je u subotu 28. travnja u svetištu sv. Ante na 
Dubravici u 10:00 sati. Svi krizmanici sa svojim kumovima trebaju 
biti u svetištu u 9,30  sati. Sakrament svete Krizme podijelit će dr. don 
Ante Mateljan prof. na KBF-u Splitu.
Susret krizmanika, roditelja i kumova sa krizmateljem 21. travnja 
– subota u 18 sati u crkvi sv. Ilije. Ispovijed krizmanika, kumova, 
roditelja bit će u  petak 27. travnja u 18,00 sati.  

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 Svetu 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.  

SLAVLJE PRVE SV. PRIČESTI  

Subota, 12. svibnja –  u 10 sati sv. ispovijed za sve ovogodišnje 
prvopričesnike i njihove roditelje, koji će prvu sv. Pričest imati u 
crkvi sv. Ilije. 

Nedjelja, 13. svibnja u crkvi sv. Ilije, Prva sveta pričest u 10.30 sati. 
Prvopričesnici trebaju doći pola sata prije Svete mise u dvorište crkve 
sv. Ilije.   



U srijedu 16. svibnja sv. Ivan Nepomuk. Umjesto večernje Svete mise 
u crkvi sv. Ilije, Sveta misa u 18,00 sati  na groblju sv. Ivana. 

Subota 19. svibnja u 11,00 sati u crkvi sv. Franje na Kladi sv. 
ispovijed za prvopričesnike i roditelje, koji će prvu sv. Pričest primiti 
u crkvi sv. Franje.

Nedjelja, 20. svibnja u 11 sati, u crkvi  sv. Franje slavlje Prve svete 
pričesti. Pričesnici trebaju doći u crkvu pola sata prije Svete mise. 

POBOŽNOST SV. ANTI 

Utorkom poslije večernje Sv. mise  obavljamo pobožnost 13 utoraka u 
čast sv. Ante Padovanskoga. 

Srijeda, 13. lipnja, blagdan sv. Ante. Svete mise u svetištu sv. Ante 
– Dubravica  su u; 6:00; 9:00 i 18:00 sati. Poslije večernje Sv. mise 
posvetna molitva, blagoslov djece i blagoslov prijevoznih sredstava. 
U crkvi sv. Ilije Sv. misa u 19:00 sati. Poslije Sv. mise blagoslov djece.
U četvrtak, 15. lipnja, svetkovina Tijelova. Večernja Sv. misa u crkvi 
sv. Ilije u 18:00 sati, a poslije Sv. mise procesija ulicama našeg Grada. 

EUHARISTIJSKA KLANJANJA ČETVRTKOM

Svakog četvrtka poslije večernje Sv. mise klanjamo se Presvetom 
Oltarskom Sakramentu. Sudjelujmo aktivno u ovoj pobožnosti – 
prevažnoj za svakog vjernika. 

ZARUČNIČKI  TEČAJ

Zaručnici koji se namjeravaju vjenčati trebaju se prijaviti na zaručnički 
tečaj koji će se održavati  4, 5, 6. i 7  lipnja 2018. s početkom u 19,00      
Prijave za tečaj vrše se u župnom uredu - tjedan dana prije tečaja!

NAJAVA DOGAĐANJA U ŽUPI



Križni put majki
UVODNA MOLITVA

Gospodine, u duhu želimo slijediti Tvoj križni put, vjerujući da na Tvoja muka liječi 
i spašava. U Tvoja trpljenja, patnje, snagu, veličinu i u samu smrt uranjamo svoje biće i 
molimo Te da budeš bliz našem životnom hodu. Daj da nas Tvoj sveti lik nadahnjije i prati, 
osobito onda kada nam preostane hod strmom stranom vlastitih golgota. 

I. postaja: Isusa osuđuju na smrt

Pilat se nije pošteno ni potrudio doznati je li istina ono za što Isusa optužuju. Osudio ga je 
samo zbog svog komoda. Držao je da ima vlast nad drugima.
Koliko je nevinih osuđeno, osramoćeno i uništeno samo zato jer smo mi držali da je istina 
ono što se o njima govori! Mi smo u ta ogovaranja često htjeli povjerovati jer su se ona ustvari 
podudaralo s našim potajnim željama!
Čuvajmo se Pilata u sebi! Isusa osuđujemo svaki put kad pristajemo na zlo govorenje o 
drugima, na osudu drugoga. Ne koristi nam pravdati se neznanjem ili pak pranjem ruku. U 
svakom je čovjeku Krist. Napose u onom malom, osramoćenom i nepravedno osuđenom!

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.....
Smiluj se nama Gospodine.

II. postaja: Isus prima na se križ

Isus uzima križ – uzima osudu, nepravdu i svu ljudsku zloću baš kao da ju je on zaslužio. A 
mogao je lako uzvratiti, kao što bismo možda mi učinili. Onako: Milo za drago! Ne! On to ne 
čini jer se Zlo i nepravda pobjeđuje samo dobrotom i strpljivošću.
Ne bježi stoga ni ti od svog dijela trpljenja – od svoga križa. Ne tovari ga na tuđa leđa, nego 
radije traži pomoć i snagu odozgor – od Oca nebeskoga. Ne pitaj i ne istražuj koliki si križ 
baš zaslužio. Možda zaslužuješ i veći. Radije se veseli što uz križ dobijaš i dostatnu snagu da 
ga možeš nositi.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.....
Smiluj se nama Gospodine.

III. postaja: Isus pada prvi put pod križem

Nije lako podnositi zlo i nevolju makar mi to i bili voljni. Umor i padovi uračunati su u naš 
životni hod prema vječnosti. Mrmljanja i stalno pitanje: Zašto baš meni sve ovo? – nisu po 
uzoru na Isusa, niti dolaze od Boga, nego su od Zloga.
Pogled uprt prema vječnosti daje snagu da ustrajemo, da u životu prihvatimo Isusov ponuđeni 
program, da pobjeđujemo zlo oko nas, ali povrh svega u nama samima!

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.....
Smiluj se nama Gospodine.



IV. postaja: Isus susreće svoju svetu majku

I Marija, Isusova majka, nazočna je na Križnom putu. Baš kao što su i sve naše dobre majke 
uvijek uz nas, djecu svoju, na našem križnom putu.
Prava djeca ne opterećuju nepotrebno roditelje svojim nevoljama, svojim sumnjama, tjeskobama 
i patnjama. Ni Isus nije htio opteretiti svoju majku. Ipak, ona je uza sina svoga! Ona je i uz 
nas. Ona je uz nas da ne zaboravimo da je Isus prije nas prošao ovaj naš trnoviti put. Hodajući 
njegovim stopama, prolazeći njegovim načinom kroz ovaj život, ne možemo zalutati. Nismo 
sami. Isus je uz nas. On je sve to prije nas prošao upravo zato da bismo mi Put poznavali.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.....
Smiluj se nama Gospodine.

V. postaja: Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

I Šimun iz Cirene je ovdje. S njim je Isusu lakše, pa makar Šimun i ne znao zašto pomaže 
jednom izopćeniku. Šimun se upisao u krug Božjih suradnika spašavajući osuđenika. I ne 
znajući stao je na Božju stranu.
Dobrote ima posvuda – i oko nas. Treba je znati otkriti, potaknuti i prihvatiti. Pružimo i mi 
ruku svima u potrebi. Tko zna, možda, baš kao i Šimun, pružajući ruku nekom osuđeniku, 
pružimo ruku Bogu samom koji će nas, rukom u ruci, odvesti na naš cilj – u Nebo!

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.....
Smiluj se nama Gospodine.

VI. postaja: Veronika pruža Isusu rubac

Kakve li hrabrosti jedne žene! Protiv svakog razuma i sve «muške pameti», otkriva samo srcu, 
dobroti i ljubavi vidljivo. Slaba žena pokazuje da je ljubav jača od svega zla. Pokazuje da je bliža 
Istini od sve pameti, sve ljudske mudrosti i sigurnosti. Ni Bog na toliko povjerenje, hrabrost i 
ljubav ne može ostati po strani. Nagrada je hrabroj ženi i očima vidljiva u liku Čovjeka patnika 
na marami. Od tada je svako ljudsko ispaćeno lice slika Božja.
Iskazana ljubav nikada ne propada. Svako se dobro djelo zapisuje na dlan ruke Božje i ostaje 
kao ulaznica u vječnost, u ljubav bez kraja.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.....
Smiluj se nama Gospodine.

VII. postaja: Isus pada drugi put pod križem

Unatoč pomoći, ohrabrenju i podršci prijatelja, vlastiti križ valja nositi sam. I padati se mora. 
Ni miljenike svoje Bog od toga ne izuzima. Zašto bi onda baš ti trebao biti izuzetak!? Zašto 
baš ti ne bi trebao pridonijeti dobroti svijeta noseći svoj dio tereta?
Ne boj se padova! Ne boj se ni malaksalosti i sumnji! Doći će pomoć prije nego prestanu tvoje 
snage. Važno je ustajati i stalno ići naprijed noseći što smo na krštenju preuzeli, a to je: Biti na 
strani Božjoj.



Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.....
Smiluj se nama Gospodine.

VIII. postaja: Isus tješi jeruzalemske žene

Najradije bismo pomislili da smo mi jedini koji trpimo, jedini koje pogađaju nepravde i zla na 
proputovanju odavde do vječnosti. A nije tako. Trnje boli je posvuda razbacano. Često ga i sami 
sijemo pridonoseći tako zlu u svijetu.
Umjesto mrmljanja, radije se pitajmo: Gdje nam je tješenje i hrabrenje drugoga po uzoru 
na Isusa!? Gdje nam je obećanje da ćemo Isusa gledati u onomu koji pruži ruku za pomoć? 
Tješimo dakle radije druge nego sami sebe. Pružimo ruku pomoćnicu potrebitom i prije negoli 
nas za to zamoli!

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.....
Smiluj se nama Gospodine.

IX. postaja: Isus pada treći put pod križem

Padovima nikad kraja. Dok smo god živi grijeh se miješa sa svima našim nastojanjima za 
dobrom. Nikad dovoljno snage da ostanemo uspravni, da ustrajemo u dobru. Ali neka nas zato 
ni stalna ustajanja ne umore niti obeshrabre.
Pred nama je Kalvarija. Ali je pred nama i Uskrsnuće i raširene ruke dobrog Oca na nebesima. 
Pomozimo i drugima da ustanu od Zla i krenu ususret radosnoj vječnosti – Bogu, Ocu našemu.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.....
Smiluj se nama Gospodine.

X. postaja: Isusa svlače

Kad nam se učinilo da smo na kraju životnih muka, da smo pred Očevom kućom, dolaze ona 
zadnja poniženja, sumnje i sramota vlastite golotinje i siromaštva. Treba sa sebe svući i odbaciti 
i posljednju umišljenost da smo blaženstvo, raj - odnosno vječnost s Ocem našim nebeskim - 
zaslužili svojom dobrotom. Ne! Raj nam je darovan! Očeva je ljubav neizmjerno veća i jača od 
svih naših slabosti i zala. Jača je i od zla cijelog svijeta.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.....
Smiluj se nama Gospodine.

XI. postaja: Isusa pribijaju na križ

Na samom kraju svoga života, slobođeni od svega zemaljskog, kucamo na vrata vječnosti 
čavlima koji se zabijaju u posljednje ostatke naše nade u ovaj život. U tom trenutku uviđamo 
što je uistinu važno, što je vječno, što je Božje.
Smrt i nije ništa drugo doli prolazak kroz vrata vlastitog očišćenja i oslobađanje od putem 
nakupljenog zla. Tek spremni i oslobođeni za Boga prolazimo tu granicu vlastite slobode. 
Smrću ulazimo u život, u Božju vječnost!



Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.....
Smiluj se nama Gospodine.

XII. postaja: Isus umire na križu

Zamislimo da i mi umiremo s Isusom. Sve je prošlo! I najveće naše muke. Sve nepravde, sva 
zla i optužbe su iza nas. Pred nama je zahvalnost Bogu za ustrajnost na njegovu putu vjere, 
opraštanja, povjerenja i ljubavi. Pred nama je novi život. Ono što nam se otvara neprolazno je. 
Lijepo je! Vječno je! Bog je to sam.
Za tim čeznimo! Tomu se nadajmo! Za to živimo, već sada!

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.....
Smiluj se nama Gospodine.

XIII. postaja: Isusa skidaju s križa

I mi smo nekad pomislili da je smrt kraj. Da je grob kraj svega. Ah, kako poslije smrti vidimo 
i osjećamo da je taj prividni kraj tek pravi i istinski početak!
One koje smo voljeli volimo i dalje. Oni se brinu za izmučene ostatke s našeg putovanja 
tom suznom dolinom, a mi njima svojom smrću put u vječnost pokazujemo. Ostajemo i dalje 
zajedno. Svi se mi nalazimo u vječnoj Božjoj ljubavi.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.....
Smiluj se nama Gospodine.

XIV. postaja: Isusa polažu u grob

Grob je samo točka na sve ono ružno što trebamo zaboraviti s našeg trnovitog uspinjanja 
prema vječnosti.
Grob je tek njiva iz koje izrasta neprolazni cvijet u ruci Božjoj. To je cvijet kojega sama 
Vječnost njeguje jer Uskrs s Kristom nikada ne prolazi! Radujmo se vječnosti koju nam je Bog 
pripremio, makar u životu morali i zla trpjeti!

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.....
Smiluj se nama Gospodine.

ZAVRŠNA MOLITVA

Gospodine Isuse Kriste, u Tebi stojimo, mičemo se i jesmo! Slijedili smo Te na križnom 
putu, a vjera u Te tješi nas i hrabri, jer Ti si za nas molio, Ti si za nas trpio, Ti si za nas umro 
i uskrsnuo. Isuse, Sine Boga živoga- budi nam svima vječna nagrada. 



UVIJEK VJEROVATI!
Život svakog pojedinca je plovidba. Naš život plovi 
prema obalama vječnosti, u luku Božje  ljubavi. 
Tamo je naš cilj, naš mir, naš Bog. Ali svaki čovjek 
putuje nemirnim morem života. Nema neba bez 
oluja, nema mora bez valova. Da, život je veslanje 
kroz valove i oluje, nevolje i patnje…„Nema 
čovjeka bez brige (patnje); ako takav postoji, taj 
nije čovjek“ (Shakspeare). Patnje su mnogovrsne
:bolest,neuspjeh,razočaranja…Često nam se čini 
da je lađa previše slaba i u slabim rukama. Mnogi 
i mnogo puta u časovima oluja, u danima patnje, 
misle i govore da je Gospodin zaboravio i lađu 
i more. Mnogi i mnogo puta misle da je Krist 
zaspao. Zahvati ih panika i malodušnost kad 
nevolje i nesreće pokucaju na vrata.

A upravo u takvim trenucima treba vjerovati i 
reći svoj „da“ Bogu, priznati i prihvatiti  da Bog 
u svemu djeluje, da svima upravlja, da je svagdje 
prisutan, a ne samo u nekim mjestima ili pod 
nekim okolnostima. On je u svim situacijama, pa 
i onima kada je more uzburkano, kad izgleda da 
je odsutan i da spava. Njegova nam je prisutnost 
obećana. Ona je jamstvo da se lađica neće 
prevrnuti i potonuti. Ali nije jamstvo da neće biti 
šibana valovima i bacana amo – tamo. Gospodin 
koji je beskrajno mudar i jak upravlja morem i 
lađom, vjetrovima i olujama, svim događajima u 

OD BOŽIĆA SU DALI SVOJE NOVČANE PRILOGE 
ZA POTREBE NAŠIH CRKAVA

Brnas Katić Jasna   
Bulić  Ivka   
Bulum Janja    
Bunoza Luka    
Ćerlek Lidija   
Donkić Ante   
Gabrić Deša    
Jeramaz Meri    
Martević Ivan    
Maslać Slavko     
Mijić Živko    
N.N.    
N.N.   
N.N.    
N.N.   

N.N.    
N.N.    
N.N.     
N.N.  
N.N.  
N.N.  
Obitelj  pok. Veraje Ivana Ive 
Obitelj Kuzman Josipa   
Obitelj Mikulić Vitomira 
Obitelj Mišetić    
Obitelj Obradović Tomislava   
Obitelj Perlić    
Obitelj pok. Bebić Nikole  
Obitelj pok. Slavke Ćerluke   
Obitelj Sentić Nede   

Pascvale Sacco    
Vučković Borka
Kojić Zoran
Ivanović Nediljka
Mijić Andro    

U KRUH SV. ANTE
Dankić Nada   
Medar Mile   
N.N.  
N.N. 
Romić Jadranka   
Vidović Stojanka
OŠ Stjepana Radića   

životu. Zašto bih se onda bojao? Međutim, kako 
često zaslužimo Kristov ukor:„Zašto se toliko 
plašite, kako nemate vjere?“ Kroz oluje života 
moramo proći:nema života bez nevolja, nema mora 
bez valova. Ali, ma što nas stiglo, moramo imati 
jaku vjeru, povjerenje u Oca. Moramo biti svjesni: 
Bog upravlja sudbinom svijeta, sudbinom čovjeka, 
lađom našeg života. Manje straha, više vjere, više 
molitve. Gospodin je gospodar svih oluja. I u tim 
časovima moramo imati vjeru i povjerenje u njegovu 
providnost, u očevu ruku. Ne ispitujmo Boga kako 
upravlja! Ispitajmo sebe: kako plovimo, kako živimo, 
kako i koliko vjerujemo?! Čovjek–vjernik ne smije 
dozvoliti da mu ponestane vjere u ljubav Boga 
dobrog oca i snagu otkupiteljske žrtve Isusa Krista. 
Nemojmo dozvoliti da i mi čujemo Gospodina kako 
nam govori: „Kako nemate vjere?“



KRŠTENI U NAŠOJ ŽUPI 
Tin Bokan, sin Maria i majke Zrinke r. Protrka, 22.travnja 2017.;
Šimun Petar Ujdur, sin Ante i majke Ivane r. Dominiković, 21.svibnja 2017. ;
Sofija Obšivač, kći Jure i majke Julije r. Jerković, 5.lipnja 2017.;
Karlo Ćorluka, sin Željka i majke Martine r. Baletić, 17.lipnja 2017.;
Nikola Bošković, sin Vicka i majke Ivane r. Jurković, 18.lipnja 2017.;
Nikša Borovac, sin Stipe i majke Andree r. Banović, 18.lipnja 2017.;
Cvita Svaguša, kći Darka i majke Katarine r. Mimica, 10.rujna 2017.;
Nikola Korica, sin Jurice i majke Eleonore r. Barbir, 24.prosinca 2017.;
Rafael Prce, sin Antoinia i majke Lidije r. Jelavić, 27.prosinca 2017. ;
Matej Zubac, sin Neđe i majke Stane r. Cvitić, 06.siječnja 2018.;
Martina Komazin, kći Andrije i majke Ivane r. Pratežina, 06.siječnja 2018.;
Ilija Medak, sin Martina i majke Anđelke r. Galov, 07.siječnja 2018.;
Meri Mihaljević, kći Radoslava i majke Marijane r. Mateljak, 07.siječnja 2018.;
Noa Buljubašić, sin Davida i majke Nevene r. Kuran, 14.siječnja 2018.;
Natalie Jelčić, kći Krunoslava i majke Gordane r. Matić, 14.siječnja 2018.;
Karla Milan, kći Danijela i majke Ane r. Rakić, 21.siječnja 2018.;
Niko Jakić, sin Ivana i majke Julije r. Barbir, 28.siječnja 2018. 
Nikola Antun Krstičević, sin Roberta i majke Ivane r. Španjić, 28.siječnja 2018. ;
Jure Lučin, sin Leonarda i majke Ite r. šakota, 04.veljače 2018.;
Mara Kežić, kći Alena i majke Marijane r. Raguž, 04.veljače 2018.;
Korina Komazin, kći Matka i majke Marije r. Kadijević, 04.veljače 2018.;
Maja Sršen, kći Ivana i majke Kristine r. Tasak, 04.veljače 2018.;
Sara Knežević, kći Ante i majke Mihaele r. Rodin, 10.veljače 2018. ; 
Ivan Kozina, sin Marka i majke Antonije r. Ljuban, 10.veljače 2018. ;
Lena Vidaković, kći  Vladimira i majke Doris r. Boras, 11.veljače 2018. ;
Danijel Crnčević, sin Antonia i majke Marijane r. Ostojić, 11.veljače 2018. 
Pablo Ivan Pipinić, sin Ivana i majke Iris r. Akrap, 11.veljače 2018.;
Karol Obšivač, kći  Marinka i majke Kristine r. Pažin, 17.veljače 2018.;
Ivana Duvnjak, kći Ivana i majke Danijele r. Doko, 24. Veljače 2018.;

VJENČANJA: 

20.siječnja 2018. Ivan Vekić ( Luka i Zorana r. Brkljačić) Metković;
Petra Šćepić ( Nedjeljko i Gordana r. Obrvan) Metković;
10.veljače 2018. Ante Knezović, ( Nikice i  Ljubice r. Marić) Čapljina;
Mihaela Rodin, (  Blaž  i Irena r. Ramić) Metković; 

PREMINULI: 

+ 08. rujna  Ilko Gabrić, r. 14.  studenog 1938. Metković;
+ 17. rujna Igor Penava , r. 21. listopada 1972. Metković; 
+ 02. siječnja  Luka Obrvan, r. 20. studenog 1941. Vidonje; 
+ 04. siječnja Mato Sprčić, r. 29. ožujka 1934. Bijeli Vir;
+ 08. siječnja Pero Šutalo, r. 16. rujna 1937. Bjelojevići BiH;
+ 11. siječnja Milica Grmoja, r.06. listopada Dubrava-Mali prolog;
+ 21. siječnja Božica Čuić, r. 29. svibnja 1927. Doljani;
+ 21. siječnja Mato Perleta, r. 18. studenog 1956. Metković;
+ 09. veljače Matija-Maša Nikoletić, 12.listopada 1924. Dobranje;
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Gospodine Bože, izvore života i ljubavi, 
blagoslivljamo  te i zahvaljujemo ti 

što si darom svoga Sina 
posvetio obiteljsko zajedništvo. 

Radujući se Trećem nacionalnom susretu 
hrvatskih katoličkih obitelji

 povjeravamo ti svoju obitelj i sve obitelji naše župe,
 nadbiskupije, domovine i cijeloga svijeta.

Molimo te da našim obiteljima daješ snagu 
za velikodušno prihvaćanje dara života. 

Obiteljske  domove ispuni svojim Duhom
 da budu mjesta molitve i kršćanskih kreposti,

 uzajamnog poštivanja, nesebičnosti i opraštanja 
te osjetljivosti za potrebe bližnjih. Sve nas ispuni 

životnom radošću da te svjedočimo 
u ljepoti otajstva Crkve i da ti, po uzoru i zagovoru 

Blažene Djevice Marije i sv. Josipa, služimo 
u vjernosti i istini, zajedno u Kristu, koji s tobom
 u Duhu Svetome živi i kraljuje u vijeke vjekova. 

Amen.

MOLITVA  ZA OBITELJ
Prigodom trećeg Nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih 

obitelji u Splitu i Solinu 2018. godine


