
Sretan Božić i blagoslovljenu 2019. godinu
žele vam fratri iz Župe Gospe Sinjske!

Blagdan Nadnevak Vrijeme
BOŽIĆ 

Polnoćka ponedjeljak, 24. prosinca 2018. 20  i 24 sata

BOŽIĆ 
Danje mise utorak, 25. prosinca 2018. 7, 8, 9, 10, 11.30 i 18 sati

Sv. Stjepan srijeda, 26. prosinca 2018. 7, 8, 9, 10 i 18 sati

Sv. Ivan apostol četvrtak, 27. prosinca 2018. 7, 8, 9 i 18 sati

Sveta Obitelj nedjelja, 30. prosinca 2018. 6.30, 7, 8, 9, 10, 11.30 i 18 sati

Sv. Silvestar ponedjeljak, 31. prosinca 2018. 7, 7.30, 8 i 9 sati (Te Deum)

Sveta Marija Bogorodica utorak, 1. siječnja 2019. 8, 10 i 18 sati

Bogojavljenje - Tri kralja nedjelja, 6. siječnja 2019. 6.30, 7, 8, 9, 10, 11.30 i 18 sati

Krštenje 
Gospodinovo nedjelja, 13. siječnja 2019. 6.30, 7, 8, 9, 10, 11.30 i 18 sati

Raspored svetih misa u božićnom vremenu u crkvi Gospe Sinjske

Poštovani čitatelji, dragi župljani, 
naše pastoralno djelovanje i poslanje u 

viteškom Sinju, kao što sam to naglasio i 
u prethodnim uvodnicima, obilježeno je 
ljubavlju i pobožnošću prema Blaženoj 
Djevici Mariji, koju stoljećima narod 
Dalmacije, cijele Hrvatske i Bosne 
i Hercegovine, štuje pod nazivom 
Čudotvorna Gospa Sinjska. Franjevci 
su od rađanja svojega Reda njegovali u 
samostanima i provincijama marijansku 
pobožnost, a sâm je sv. Franjo naredio 
svoj braći da uvijek čuvaju Gospinu 
crkvicu u Asizu, danas poznato svetište. 
Ljubav prema Spasiteljevoj majci 
utemeljitelj Franjevačkog reda očitovao 
je i u malenom talijanskom mjestu 
Grecciu, gdje je 1223. god. – prvi put u 
povijesti – uprizorio žive jaslice, prikaz 
rođenja Isusa Krista. I mi promatramo 
božićne jaslice u svojim obiteljima i u 
svojim crkvama. U središtu prikaza svih 
jaslica svijeta je božićno Dijete, Bog koji 
se utjelovio iz ljubavi prema stvorenom 
svijetu a osobito prema čovjeku. Ipak, i 
Isusova majka, koju od starine nazivamo 
Bogorodica, zauzima važno mjesto u 
jaslicama, jer ondje gdje je Majka tu 
je i Sin; tko gleda u Mariju nužno mora 
vidjeti i Gospodina. 

I marijanska pobožnost u Sinju upućuje 
nas na poklon novorođenom Kralju. Naše 
poklonstvo jest stav života i svakodnevno 
svjedočenje, što se očituje na bezbroj 
načina u susretima sa župljanima i 
hodočasnicima. Božićno vrijeme prigoda 
je da učvrstimo stav poklonstva pred 
Bogom, osobito u slavlju sakramenata 
i u katehetskim susretima. Prigibamo 
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koljena i pred ljudima, u čijim licima 
vidimo neponovljivo djelo Stvoritelja. S 
osobitom pažnjom i ljubavlju brinemo 
o obiteljima, koje su jezgra i Crkve 
i društva. to jasno prepoznajemo i 
svjedočimo, pa me kao župnika najveće 
župe u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji 
veoma raduje osnivanje obiteljske 
zajednice, upravo uoči svetkovine Božića. 
Bit će to još jedna zajednica na teritoriju 
župe Gospe Sinjske, ali iznimno važna i 
sadržajna. Upravo se u obitelji rađaju novi 
kršćani, djeca i mladi, kojima su roditelji 
prvi odgajatelji u vjeri i moralu. Pružamo 
ruku pomoći očevima i majkama, želimo 
zajedno s njima kročiti putem odgoja za 
istinske vrjednote, za ljubav prema Bogu i 
čovjeku. Za vrijeme božićnoga blagoslova 
svećenici će imati izvanrednu priliku da 
još jednom pohode gotovo 6600 obitelji, 
da se upoznaju sa stvarnim stanjem 
i da mole svemogućeg Boga za žene i 
muškarce, očeve i majke, bake i djedove, 
djecu i mlade… to je živa Crkva, kojoj smo 
poslani služiti i naviještati evanđelje.

osim osnivanja obiteljske zajednice, 
spomenut ću i početak gradnje nove 
crkve u Brnazama. Pozivam sve župljane, 
osobito Brnažane, da se uključe i 
da pomognu dovršetak tog velikog i 
značajnog projekta. Bogu uzdižemo 
molitve za uspješne radove, kao i za 
skorašnju posvetu još jednog Božjeg 
hrama u župi. Sa željom da nam raste 
i Crkva kao zajednica vjernika i crkva 
kao građevina, svima vama želim 
blagoslovljen Božić i sretnu novu 2019. 
godinu.

Fra Perica Maslać, župnik

Raspored ispovijedanja u Župi Gospe Sinjske uoči Božića
• Svaki dan od 17. do 23. prosinca: 6.30-12.00 // 17.00-19.00 sati 
• Ispovijed za mlade u petak, 21. prosinca: 17.00-19.00 sati
• Ispovijed za djecu u subotu, 22. prosinca, u 11 sati
• Badnji dan (24. 12. 2017.): 6.30-12.00 sati
• Na badnje poslijepodne i na dan Božića ne ispovijedamo 

Sv. Stjepan prvomučenik (srijeda, 26. 12. 2018.) 
U crkvi Gospe Sinjske u 18 sati dječji pjevački zbor upriličit će mjuzikl “Noćas mir se 
svijetu rodi”

Sv. Ivan apostol i evanđelist (četvrtak, 27. 12. 2018.)
Posebno se slavi u Glavicama, gdje je sv. Ivan zaštitnik crkve i mjesta. euharistijsko 
slavlje u 10 sati.

Božićna tombola za djecu
Za članove dječjeg pjevačkog zbora u petak, 28. prosinca 2018., u 10 sati.
Za ministrante u subotu, 26. siječnja 2019., u 14 sati.

Župni ured 
Adresa: župa Gospe Sinjske • Fratarski prolaz 4 • 21230 Sinj 
župnik: fra Perica Maslać
župni vikari: fra Filip Budić, fra Petar Klapež, fra Antonio Mravak, 
fra Frano Pupić Bakrač, fra toni Šimunović erpušina, 
fra Stipe Šušnjara i fra Lukica Vojković 
tel: 021.707.041
Fax: 021.823.100
Radno vrijeme (zimsko): 9.00-12.00 // 16.30-17.30 sati
Web: www.gospa-sinjska.hr // Facebook: Gospa Sinjska 



Raspored božićnoga blagoslova
 obitelji 2018.-2019. 

Srijeda, 26. prosinca 2018., od 14 sati:
•  od Brnaškoga groblja do elektrodalmacije (donja strana)
•  Splitska ulica

Četvrtak, 27. prosinca 2018., od 9 sati: 
•  od Brnaškoga groblja do Pazara (gornja strana)
•  Fra Šimuna Milinovića, Put Pazara, Put Radošića

Petak, 28. prosinca 2018., od 9 sati: 
•  Bazana, Put Ferate 
•  Put župića, Gorućica, Kokoti 

Subota, 29. prosinca 2018., od 9 sati: 
•  Kneza Branimira, Don Frane Bulića, Franjevačke klasične gimnazije
•  Alkarsko trkalište, Stuparića obor, Istarska ulica  
•  126. brigade HV-a, Put Ruduše, ćemer
•  Put Međina, Ramska ulica, Pelimovac

nedjelja, 30. prosinca 2018., od 14 sati:  
•  tripalov voćnjak, Luka 

Ponedjeljak, 31. prosinca 2018., od 9 sati:  
•  Put Piketa, Miljenka Buljana, Put šumarije
•  trg Gojka Šuška

Srijeda, 2. siječnja 2019., od 9 sati: 
•  Fratarski prolaz, Zečev prolaz, Kralja Zvonimira, Serdara Vučkovića
•  trg dr. Franje tuđmana, Glavička ulica, Stipe Vrančića, Stjepana Gunjače
• Šetalište bl. Alojzija Stepinca, žankova glavica, Dragašev prolaz, Matića ulica, 
Vujanovićev prolaz 
•  trg kralja tomislava, Brnaška, Istarska, Vrcanov obor, Put Petrovca
•  Lovrića obor, Fra Andrije Kačića Miošića, Kvartiri, Mirka Božića, Borićevac
•  Litrin obor, Vrlička, Dinka Šimunovića, jakino gumno

Četvrtak, 3. siječnja 2019., od 9 sati:
•  Domovinskog rata, Lubinov most
•  ćurlini, Put Kuka, Fra Rafe Kalinića
•  Ivana Meštrovića, Vukovići, jurja Dalmatinca
•  oko Boke, Put Šušnjevače, Vlahe Bukovca

Petak, 4. siječnja 2019., od 9 sati: 
•  ćosin potok, Ruđera Boškovića, Put Brižina, jadranska, Imotska, Drniška
•  Vladimira Nazora, Ante Stračevića, Fra Antuna K. Matasa, Braće Radića
•  Don Ivana Filipovića Grčića, Put Medinjaka 
•  Fra Filipa Grabovca, omiška, Solinska, Marinovac

Subota, 5. siječnja 2019., od 9 sati: 
•  Fra Ivana Markovića, Domaldova, Hrvoja V. Hrvatinića, 72. bojne vojne 
policije, Ivana Nelipića, Ivana Frankopana, Šilanovac, Knežev prolaz, 
Grabovčev prolaz 
•  Put odrine, odrina, Brekin put
•  Radošić
•  Suhač 

nedjelja, 6. siječnja 2019., od 14 sati: 
•  Kneza Mislava, Batonova, Put Šimaca
•  Miletin, Put Pavića
•  Zagrebačka, Ivana Gundulića, Čugurina glavica

Ponedjeljak, 7. siječnja 2019., od 9 sati: 
Odsutne obitelji i naknadno prijavljeni

Napomena: obitelji koje su bile odsutne mogu se naknadno prijaviti za blagoslov: 
• župni ured 
• tel. (021)707-041
• e-mail: zupa.sinj@gmail.com
• Facebook stranica “Gospa Sinjska” (poruke - messages)


