
ISUSOVO USKRSNUCE – RADOST DAROVANOG SPASENJA
U Vazmenom bdijenju svečano i radosno smo zapalili uskrsnu svijeću i svatko od nas zna što 

time želimo reći: „Isus je uskrsnuo, Isus živi!“ To svjetlo simbol je života. Zato Biblija tako rado govori 
o svjetlu života. Punom svjetlu dao je Bog zasjati tek na licu Isusovu. Ovo svjetlo nema u sebi ništa 
nasilna. Ono je blago, ugodno i čisto poput ove uskrsne svijeće pred nama. I upravo nas zato tako 
veseli. Svjetlo ima moć nad srcima. Svjetlo djeluje zarazno, jedno svjetlo pali drugo. Tako smo i mi 
maloprije činili: jedan je drugome davao od svog svjetla, a ipak nakon toga nije imao manje, njegov 
plamen nije postao manji. Gdje će ljudi pronaći svjetlo Kristovo ako ne u našem srcu? Gdje će ga vidjeti 
ako ne na našem licu? Ovo je zadaća koju danas opet iznova primamo od našeg uskrsloga Gospodina: 
da svojim dobrim životom činimo svijet svjetlijim i ljude radosnijima.

Vazmeni hvalospjev tako lijepo ističe ono najvažnije što nas je okupilo noćas na bdijenje i slavljenje 
Gospodinova uskrsnuća. Ističe da je ovo „noć u kojoj je Krist raskinuo okove smrti i kao pobjednik od 
mrtvih ustao, noć u kojoj se nebesko sa zemaljskim, božansko s ljudskim povezuje“, noć u kojoj Krist 
„ništi grijehe, pere krivice i nevinost vraća palima, a radost tužnima, dokida mržnju, uspostavlja slogu 
i svladava nasilje“! U ovim je riječima sadržano sve lijepo što nam se dogodilo Isusovim uskrsnućem. 
Ujedno i sve lijepo za čim ljudsko srce teži: raskinuti okove smrti i ući u vječni i besmrtni život.

Nakon Isusova uskrsnuća iz korijena se izmijenila spoznaja o našoj budućnosti iza groba. Ono 
što čovjek tako žarko želi, sada nakon Isusova uskrsnuća, zna da može ostvariti. Zato je sv. Pavao 
i napisao: „Ako smo s Isusom srasli po sličnosti smrti njegove, očito je da ćemo srasti i po sličnosti 
njegova uskrsnuća.“ Ta je spoznaja već apostolima izmijenila život do te mjere da su spremno umirali 
za Krista, čvrsto vjerujući da će u Kristu doživjeti uskrsnuće, a iza uskrsnuća vječni i sretni život. To je i 
za nas, današnje Isusove vjernike najradosnija novost. Svjesni smo da po vjeri u Uskrsnuloga možemo 
ostvariti svoju najveću i najjaču želju – uskrsnuti i vječno živjeti.

Kako je važno tražiti Isusa! To je rečenica koja se rađa slušanjem evanđeoskog odlomka. Žene su 
ga tražile i pitale se tko će im dignuti kamen s groba. Kamen je dignut Božjom snagom, a naše će čeznuće 
biti nagrađeno susretom s Kristom, sada i trajno u vječnosti, kada ćemo ga gledati „licem u lice“.

Večeras smo u Isusovoj školi života dok do naših ušiju dopire stvarnost: „Jedan je pobijedio 
smrt, otvorena su vrata u Život, ima smisla živjeti, ima smisla trpjeti, ima vrijednosti dobro činiti, ima 
razloga vjerovati jer – ništa ne završava smrću“. 

Crkva o Uskrsu radosno kliče „Aleluja – Slavimo Gospodina!“  S pravom kličemo jer od trenutka 
Isusova uskrsnuća ništa nije isto. 

Dopustimo svom vjerničkom srcu da noćas osjeti radost Uskrsa, da u nama Uskrsli oživi nadu da 
smo predodređeni za velike stvari, da smo putnici koji putuju ne ususret grobu, nego životu koji nema 
kraja.

fra Martin Jaković

LIST ŽUPE                 USKRS 2022.

Župa sv. Stjepana pod Borovima
Samostan sv. Frane na Obali

S P L I T



RASPORED LITURGIJSKIH SLAVLJA
NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA

Nedjelja, 10. travnja 2022.

VELIKI PONEDJELJAK - VELIKI UTORAK - VELIKA SRIJEDA
11. do 13. travnja 2022.

VELIKI ČETVRTAK
Četvrtak, 14. travnja 2022.

VELIKI PETAK
Petak, 15. travnja 2022.

Spomen na Gospodinov mesijanski ulazak u Jeruzalem vrši se svečanim ulaskom u čemu vjernici 
sudjeluju klicanjem, noseći grančice palme, masline ili drugo zeleno granje. • U misi, nakon navještaja 
Muke Gospodnje, koja se naviješta čitanjem ili pjevanjem, neka se ne izostavi homilija.

Danas je dopušteno slaviti samo Misu posvete ulja i Misu Večere Gospodnje. • Mjesto pohrane neka 
nipošto ne bude u obliku groba. Neka se izbjegava i sam izraz »grob« jer se kapela za pohranu ne 
pripravlja da bi označila Gospodinov ukop nego kao mjesto čuvanja euharistijskoga kruha za pričest 
vjernika u liturgiji Velikoga Petka. Neka se vjernici pozovu da nakon večernjeg bogoslužja dio noći 
provedu u molitvi i klanjanju u kapeli s Presvetim Sakramentom. 

Crkva danas ne slavi euharistiju. Pričest se dijeli samo u obredima Muke Gospodnje, a bolesnicima se 
može nositi u svako doba dana. • Danas i na Veliku Subotu preporučuje se slavljenje Službe čitanja i 
Jutarnje zajedno s pukom. Tom službom, nekoć zvanom „Officium tenebrarum“, vjernicima se nudi 
da u pobožnom razmišljanju muke, smrti i ukopa Gospodinova iščekuju navještaj uskrsnuća. • U 
liturgiji Muke Gospodnje neka se, zbog istinitosti i jasnoće znaka, otkriva i za klanjanje izlaže samo 
jedan križ. Nakon službe Muke Gospodnje križ koji je u bogoslužju razotkriven neka na prikladnom 
mjestu bude vjernicima izložen za osobno klanjanje i molitvu. • Vjernici su dužni, prema kanonskim 
propisima, obdržavati post s nemrsom, a preporučuje se da se on, kao „vazmeni post“, produži sve do 
vazmenoga bdjenja, kao znak iščekivanja Uskrsnuća.

od 7.30 do 12.00 sati 
od 17.00 do 20.00 sati

od 10.00 do 12.00 
od 17.00 do 20.00 sati

od 8.00 do 12.00 sati

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

07.30 Sveti Frane
19.00 Sveti Frane

07.15 Služba čitanja i Jutarnja – Sveti Frane
10.00 Misa posvete ulja 
19.00 Misa večere Gospodnje – Sveti Frane 
22.00 Getsemanska ura – Sveti Frane

ISPOVIJED

ISPOVIJEDISPOVIJED

ISPOVIJED

MISE

MISEMISE

LITURGIJSKA SLAVLJA



od 8.00 do 12.00 sati

od 8.00 do 12.00 sati

Ne ispovijeda se!

Ne ispovijeda se!

od 7.20 do 7.45 sati
od 18.45 d0 19.30 sati

07.15 Služba čitanja i Jutarnja – Sveti Frane
15.00 Križni put – Sveti Frane
19.00 Obredi Muke Gospodnje – Sveti Frane

07.15 Služba čitanja i Jutarnja – Sveti Frane
21.00 Vazmeno bdjenje – Sveti Frane 

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

07.30 Sveti Frane
10.00 Sveti Frane
19.00 Sveti Frane

07.30 Sveti Frane
19.00 Sveti Frane
U srijedu i četvrtak neće biti cjelodnevnog 
euharistijskog klanjanja.

ISPOVIJED

ISPOVIJED

ISPOVIJED

ISPOVIJED

LITURGIJSKA SLAVLJA

LITURGIJSKA SLAVLJA

MISA

Ponedjeljak, 18. travnja 2022.

Utorak – subota, 19. do 23. travnja 2022.

VELIKA SUBOTA
Subota, 16. travnja 2022.

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA – USKRS
Nedjelja, 17. travnja 2022.

USKRSNI TJEDAN
18. do 23. travnja 2022.

Na Veliku Subotu Crkva se zadržava kod Gospodinova groba te u molitvi i postu razmišlja o njegovoj muci, 
smrti i silasku u podzemlje. Dopušteno je slaviti samo sakramente pomirenja i bolesničkog pomazanja, 
a pričest se može dijeliti samo kao popudbina. • Vazmeno bdjenje slavi se noću: nije stoga prikladno da 
započne prije nego padne noć, a treba da završi prije svanuća nedjelje. • Narav znaka iziskuje da se svake 
godine u Vazmenom bdjenju blagoslivlje nova uskrsna svijeća, napravljena od prirodnoga voska. Uskrsna 
svijeća kroz čitavo vazmeno vrijeme stoji kod ambona i pali se u svim bogoslužnim činima. •Gdje postoji 
običaj blagoslova uskrsnih jela, neka se ne blagoslivljaju prije Vazmenoga bdjenja.

Ukrsnu Gospodin doista, aleluja!



Samostan sv. Frane na Obali • Župa sv. Stjepana pod Borovima
Trg Franje Tuđmana 1, HR-21000 Split • 091/420-2020 • svstjepan@svfrane-split.com

Samostan: PBZ: HR4723400091110964342 •Župa: OTP: HR6224070001100611862

od 7.30 do 12.00 sati 
od 18.45 do 19.45 sati

18.00  Krunica BDM
18.20  Pobožnost sv. Anti
19.00  Sveta misa

Srijedom od 8.00 do 18.00 sati
Četvrtkom poslije večernje mise

Crkva sv. Frane na Obali
23. travnja 2022. u 11.00 sati

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

18.20  Krunica BDM
19.00  Sveta misa

Crkva sv. Frane na Obali
15. svibnja 2022. u 10.00 sati 

Nedjeljom u 11.00 sati

ISPOVIJED

13 utoraka sv. Anti

Euharistijsko klanjanje

Slavlje sakramenta Svete Potvrde

LITURGIJSKA SLAVLJA

Misa na Sustipanu

Svibanjske pobožnosti

Slavlje sakramenta Prve Svete pričesti

DRUGA VAZMENA NEDJELJA
Nedjelja, 24. travnja 2022.

„Ja sam uskrsnuće i život, 
tko vjeruje u mene živjet će uvijeke!“


