
BOG NEIZMJERNE LJUBAVI
iha noć, sveta noć…. riječi su božićne pjesme koju pjevamo i kojom otkrivamo otajstvo Božića. 
Božjom milosti i ove godine ulazimo u slavlje Božića. Razlog naše radosti treba biti spomen na 
dolazak Spasitelja svijeta u našu povijest, u naš život. Svi očekujemo da ovaj Božić naša srca ispuni 
toplinom i ljubavlju. Ipak,  postavlja se pitanje: je li nam srce spremno? Želimo li primiti duhovno 
osvježenje koje Bog šalje svojem stvorenju ili će i ovaj Božić proći u traženju odgovora na pitanja: 

Isuse zašto nam ne pomogneš, zašto ne učiniš da nestanu podjele među ljudima, kako reagirati na događaje, 
bolesti, tragedije svake vrste?

I ovaj Božić bi mogao proći u našim promišljanjima kako se Bog ne brine dovoljno za nas, imamo 
osjećaj kao da nas ne voli i da mu nismo dragi. Spremni smo uči u raspravu tko je kriv za sve što se događa, a 
činimo malo da u nestalnosti ovoga vremena ne zaboravimo da ovom zemljom samo prolazimo i da svakoga 
dana treba sebi priznati da nas je Bog stvorio na svoju sliku, da nas je stavio u ovaj svijet kao istinski plod 
svoje neizmjerne ljubavi.

Vjerujem da smo se potrudili u ove predbožićne dane pripremiti sve što je potrebno da slavlje 
Božića bude dostojanstveno. Lijepo je doći u kuću kršćanske obitelji i vidjeti jaslice, bor, očišćenu kuću, lijepo 
ukrašen stol i obilje darova kojima krijepimo svoje tijelo.

No, jesmo li se potrudili pripremiti svoje srce i dušu da se Gospodin u njega može nastaniti i osjetiti 
toplinu, čistoću, poštovanje, ljubav?

Isus želi upravo to, da mu otvorimo vrata svoga srca. Kad čovjek dobro promisli dolazi do spoznaje 
kako je mnogo Božića prošlo u slavlju koje nije slavlje, u čestitkama u kojima smo izgovorili riječi – “sretan 
Božić”, a ništa posebno nismo doživjeli. Jesmo li svjesni da je Bog iz prevelike ljubavi prema čovjeku sišao na 
zemlju i pokazao svoje lice, svoje srce, svoju ljubav, svoje prijateljstvo?

Svaki Božić je prilika ispovjediti svoju vjeru u Isusa koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije 
Djevice. On je naš Otkupitelj, Bog i čovjek, Božji Sin koji daje smisao našem postojanju, koji nas potiče da 
svjedočimo Božju ljubav.

U nesigurnom vremenu obilježenom bolestima, potresima, siromaštvom, nepoštovanjem, valja 
nam proslaviti i ovaj Božić. Isus u jaslicama želi nas blizu, on progovara jezikom ljubavi koja preobražava 
naš život. Taj jezik možemo razumjeti ako svojim srcem prihvaćamo, a riječju i djelom pronosimo otajstvo 
utjelovljenja Sina Božjega koji nam je dao neprocjenjivo dostojanstvo da budemo ljudi koji Boga nose ljudima.

Učvrstimo svoju vjeru pred novorođenim Spasiteljem čovjeka. Ne dopustimo nikome i ničemu da 
nas udalji od Boga. Budimo graditelji istinskih odnosa koji ljude približavaju jedne drugima. To možemo ako 
pobijedimo u sebi svaku uznositost, oholost, umišljenost, grubost, ravnodušnost. Isus nam donosi darove 
koji nas obvezuju da i mi uzvratimo Bogu posvećujući sebe spasenju ljudi. Pravi plodovi Duha Svetoga koji 
proizlaze iz pravog kršćanskog življenja su najljepši poklon koji stavljamo pred Isusa. To su ljubav, radost, 
mir, dobrota, blagost, uslužnost, uzdržljivost, velikodušnost i vjernost.

  “Tiha noć, sveta noć, pastiri amo svi, pjevat Isusu anđela poj. S Majkom poklon prikazat 
mu svoj, srce dat mu na dar.”

U ime braće Samostana sv. Frane svima vama dragi župljani i vama koji dolazite kao hodočasnici od 
srca želim da ovog Božića Isusu darujemo svoje srce na dar!

Na dobro vam došlo Rođenje Isusovo!

fra Martin Jaković, župnik i gvardijan
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Župa sv. Stjepana pod Borovima
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Raspored ispovijedanja
Crkva svetoga Frane na Obali

 • 20. - 23. 12. 2021:      od 06.00 do 06.30; od 10.00 do 12.00 i od 17.00 do 20.00 sati
 • 24. 12. 2021:      od 06.00 do 12.00 sati
 • 25. 12. 2021:     NE ISPOVIJEDAMO
 • 26. - 31. 12. 2021:    15 MINUTA PRIJE I ZA VRIJEME SVETIH MISA

Raspored euharistijskih slavlja u božićnom vremenu

24. prosinca – Badnjak

 • 06.00 Sveti Frane
 • 06.45 Sustipan
 • 23.30 Sveti Frane - Molitveno bdjenje
 • 24.00 Sveti Frane - Misa polnoćka

25. prosinca – Božić – svetkovina     
    rođenja Gospodnjega

 • 08.00 Sveti Frane
 • 09.00 Kaštelet
 • 10.00 Sveti Frane
 • 11.00 Sustipan
 • 11.30 Sveti Frane
 • 19.00 Sveti Frane

26. prosinca – Sveti Stjepan –                
     zaštitnik Župe

 • 08.00 Sveti Frane
 • 10.00 Sveti Frane
 • 11.00  Sustipan - predslavi

 mons. Marin Barišić, nadbiskup
 • 11.30  Sveti Frane
 • 19.00 Sveti Frane

31. prosinca – Silvestrovo

 • 07.30 Sveti Frane
 • 19.00 Sveti Frane – Misa zahvalnica  

 (Pastoralno izvješće)

1. siječnja – Svetkovina BDM  
                    Bogorodice – Nova godina

 • 10.00 Sveti Frane
 • 11.00 Sustipan
 • 11.30 Sveti Frane
 • 19.00 Sveti Frane

2. siječnja – 2. Nedjelja po Božiću

 • 08.00 Sveti Frane
 • 09.00 Kaštelet
 • 10.00 Sveti Frane
 • 11.00  Sustipan
 • 11.30  Sveti Frane
 • 19.00 Sveti Frane

6. siječnja – Bogojavljenje

 • 08.00 Sveti Frane
 • 10.00 Sveti Frane
 • 11.00  Sustipan
 • 11.30  Sveti Frane
 • 19.00 Sveti Frane

9. siječnja – Krštenje Gospodinovo

 • 08.00 Sveti Frane
 • 10.00 Sveti Frane
 • 11.00  Sustipan
 • 11.30  Sveti Frane
 • 19.00 Sveti Frane

Sretan Božić i blagoslovljenu novu 2022. godinu 
žele vam braća samostana 

sv. Frane na Obali



BLAGOSLOV OBITELJI
Ove godine, zbog pandemije, nije moguće organizirati redoviti blagoslov obitelji. Svjesni smo situacije 

i želimo pridonijeti sigurnosti i zdravlju ljudi. Blagoslov obitelji je živa, lijepa i duhovno snažna tradicija u 
našem narodu. Svake godine veselimo se susretu s vama i članovima vaše obitelji. U razgovoru, molitvi i 
blagoslovu Gospodin daje da jedni druge ohrabrimo na putu života.

Nakon razgovora i savjetovanja, odlučili smo omogućiti blagoslov obitelji onima koji to žele. Stoga, 
potrebno je i ove godine – zbog izvanredne situacije – prijaviti se za blagoslov. 

Prijava
To je moguće učiniti u sakristiji i župnom uredu ispunjavajući tiskanu prijavnicu ili digitalnu 

prijavnicu preko naše župne web stranice (www.svfrane-split.com). Potrebni podatci: prezime 
obitelji, ulica i kućni broj te kontakt člana obitelji s kojim ćemo dogovoriti susret. O danu blagoslova bit 
ćete obaviješteni pozivom dan prije. Posjetit ćemo samo one koji su se prijavili, a ostali župljani mogu 
se javiti tijekom godine kada se pandemija smiri.

Razdoblje blagoslova
Blagoslov će se vršiti od 27. do 30. prosinca 2021. i od 3. do 5. siječnja 2022.  

Epidemiološke mjere
Blagoslov će se, koliko je moguće, odvijati poštujući epidemiološke mjere (bez rukovanja, na 

distanci te uz obvezno nošenje maski) imajući u vidu vlastitu sigurnost i sigurnost svećenika. Ukoliko 
netko od članova obitelji završi u (samo)izolaciji ili oboli, potrebno je pravovremeno obavijestiti župni 
ured. 

 

Korisne informacije
Nekoliko informacija koje će nam pomoći da ovaj božićni pohod svima nama bude blagoslovljeno 

vrijeme, te nas oraspoloži za ugodniji i srdačniji susret.

 • Vjerničkom odgovornošću jamčiti o zdravstvenom stanju članova obitelji.

 • Bilo bi lijepo kad bi svi članovi obitelji, ukoliko nisu u pitanju nezaobilazne obveze i posao, bili 
prisutni na blagoslovu. 

 • Po svećenikovu dolasku bilo bi pristojno dočekati ga spremni na vratima, a na stolu pripremiti: 
Bibliju, križ, upaljenu svijeću i blagoslovljenu vodu.

 • Isključiti TV i radio prijamnike te mobitele staviti na bešumno kako ne bi ometali zajedničku 
molitvu blagoslova obitelji.

 • Kućne ljubimce potrebno je zatvoriti u prostoriju u koju svećenik ne ulazi.

 • Kontakt telefon župnoga ureda (ne za prijave!): 091/410-2020



Trg Franje Tuđmana 1, HR-21000 Split
Samostan: PBZ: HR4723400091110964342
Župa: OTP: HR6224070001100611862


