
Pastoralno izvješće 

na kraju 2018. godine 
UVOD 

Dana 6. srpnja 2018. godine, održana je primopredaja župe između 

dosadašnjega župnika fra Žarka Relote i novoimenovanoga župnika fra Martina 

Jakovića. Uz novog župnika imenovan je i novi župni vikar fra Josip Ivanović. U 

novoformiranoj samostanskoj zajednici uz fra Martina i fra Josipa žive i djeluju fra 

Bernardin Filinić i fra Damjan Glavaš. 

U rujnu mjesecu započela je nova pastoralna godina u kojoj smo se počeli 

međusobno upoznavati i krenuli s pastoralnim programima. Svjesni činjenice da smo 

samo četvorica fratara slijedila je i promjena broja svetih misa u okviru naših 

mogućnosti. 

U župi su nastavili svoje susrete: Pastoralno i ekonomsko vijeće župe, naši 

pjevački zborovi, Franjevački svjetovni red, Vojska Bezgrješne, Marijina legija i članovi 

zajednice Kraljica mira. Ponudili smo vjernicima i nešto novo; to je meditativno čitanje 

i moljenje Svetoga Pisma – Lectio divina i cjelodnevno klanjanje pred Presvetim u tišini 

srijedom. Uz redovite pučke pobožnosti i slavljenje devetnica i trodnevnica pred 

blagdane nastojali smo euharistijska slavlja učiniti svečanima i lijepima. 

NEKI ZNAČAJNIJI DOGAĐAJI I SLAVLJA U 2018. GODINI 

1. Križni put grada Splita 

2. Pobožnost 13. utoraka sv. Anti i proslava blagdana sv. Ante 

3. Cvjetnica – procesija s maslinovim grančicama na Sustipanu i svetkovina 

Uskrsnuća Gospodinova 

4. 6. svibnja – Prva pričest u župi. 

5. 12 svibnja – slavlje svete potvrde. 

6. 22. svibnja – blagoslov novih vitraja u crkvi sv. Frane, djela umjetnika g. Matka 

Trebotića, koje je blagoslovio mons. Želimir Puljić; Misa je slavljena za fra 

Špiru Marasovića 

7. 2. kolovoza – proslava Gospe od Anđela – Porcijunkula. 

8. Devetnica i slavlje blagdana Gospe žalosne na Kašjunima 



9. Nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji 

10. 4. listopada – svetkovina sv. Frane – p. Jozo Čirko. 

11. 8. prosinca – svetkovina Bezgrješne – mons. Marin Barišić. 

12. 26. prosinca – proslava sv. Stjepana, zaštitnika župe – mons. Marin Barišić 

STATISTIKA ZA 2018. GODINU 

 

ZAKLJUČAK 

Svaka promjena zahtijeva prilagodbu. Želio bih zahvaliti svima vama na 

dobrodošlici u novu sredinu. Od prvih dana našega boravka primijetili smo vašu 

otvorenost i gostoljubivost. To nam daje poticaj da u novoj godini zajedno hodimo ovom 

zemljom prepoznavajući Božji plan s nama. Nadamo se da će nam biti na obostrano 

zadovoljstvo. 

Zahvaljujem svima koji su do sad vodili ovu župnu i samostansku zajednicu. 

Zahvaljujem braći koja uz mene sada djeluju u ovoj zajednici: fra Bernardinu, fra 

Damjanu i fra Josipu. Zahvaljujem časnoj sestri, članovima Župnoga pastoralnog i 

ekonomskog vijeća, svim članovima pjevačkih zborova i njihovim voditeljima, 

animatorima pojedinih zajednica u župi, ministrantima, sakristankama, svim 

dobročiniteljima, svim župljanima, kao i onima koji se na bilo koji način osjećaju dijelom 

ove župne zajednice. 

 


