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Dragi vjernici!

Veselimo se što i ove godine 
možemo s vama podjeliti radost 
Adventa i Božića kroz naš list. 
Kršćanin je čovjek nade, budućnik. 
Opravdani Kristovom milošću, 
po nadi smo baštinici budućnosti 
života vječnoga (Tit 3,6-7).  
Advent kojim započinjemo novu 
liturgijsku Crkvenu godinu, kroz 
poziv na budućnost i na hod u 
susret iščekivanome, jest vrijeme 
istinskog življenja nade. Kršćani 
se mogu definirati kao  oni koji 
iščekuju. Oni iščekuju s nadom 
i svetim strahom, bdiju. Radi se 
zapravo o iščekivanju nekoga za 
koga se ne zna kada će doći, ali 
je sigurnio da će doći. Tako  onaj 
koga se čeka nije samo čekan  nego 
je i željen i dobro došao, onaj 
kome se srcem nada. Advent nije, 
vrijeme ravnodušnog čekanja, 
nego angažirano iščekivanje. To 
je nestrpljivost za Gospodinovim  
dolaskom. Jednom riječju, u 
Adventu slavimo dolazak Isusa 
Krista k nama, njegov dolazak u 
naše srce. 

Znamo da je Isus Krist, naš Bog, 
došao kao čovjek na zemlju prije 
dva tisućljeća. Došao je da bude s 
nama. On je u našoj sredini kada 
slavimo Euharistiju. Ali mi ga 
doživljavamo kao dolazećega, 
jer mi sami, opterećeni tempom 
života nismo uvijek kod sebe. 
Netko jednostavno reče: “Večeras 

UVODNIK

imam posjet. Nadam se da ću biti 
kod kuće”.  I mi često nismo kod 
sebe, “doma”. Negdje smo drugdje  
s mislima i osjećajima. Budući 
da nismo kod sebe doživljavamo 
Krista, koji je već odavno kod nas, 
kao onoga koji dolazi. Pitanje je 
hoće li Isus stvarno doći k nama, 
hoće li uspjeti kucanjem na vratima 
našega srca ili ćemo prečuti 
kucanje i Njegov dolazak.  

Dira li nas uopće Kristov dolazak? 
Ne bi li radije trebao doći prijatelj 
ili prijateljica? Ne bi li trebala 
doći neka druga vlast, neko drugo 
društvo? Što će Kristov dolazak 
prouzročiti u našem životu, u 
našem svijetu? Kad Bog dođe k 
nama onda je to pustolovina. Ima 
mnoštvo duhovitih pričica o tome 
kako neki očekuju Božji dolazak. 
Netko pripravlja svečan objed, ali 
mu se iznenada ispriječi drugi. 
Siromah kuca na vrata i moli 
pomoć, a bude odbijen. Dolazi 
mladić, ali i on ometa očekivanje 
Božjeg dolaska. Bog je zapravo, 
došao u ovim siromašnim ljudima, 
potrebnim naše pomoći. Ali ljudi 
imaju krive slike o Bogu pa previde 
Njegov dolazak. Uvijek očekujemo 
nešto izvanredno i ne zamjećujemo 
da Bog svakodnevno dolazi k 
nama u ljudima koji nas za nešto 
mole, u ljudima koji nas obdaruju 
smiješkom premda su siromašni. 
Svaki susret s nekim čovjekom 

je pustolovina- avantura. Božji 
dolazak  k nama postaje poseban 
događaj, ako smo za njega otvoreni. 

Samuel Barclay Beckett (Irski 
dramatičar i romanopisac) u 
drami  “Očekivanje Godota” opisao 
je uzaludno iščekivanje dvojice 
skitnica,Vladimira i Estragona, 
nekoga gospodina Godota. Obojica 
čekaju i čekaju, ali Godot ne dolazi. 
Stoga su se odlučili objesiti,jer im je 
život besmislen. Ali nemaju konopa 
pa do toga ne dolazi. Osjećaju se 
izgubljenima. Tada će Estragon:” 
A ako on dođe? ” Vladimir mu 
odgovori: “Tada smo spašeni”. To 
je istina: Kad Bog dolazi k nama, mi 
smo tada spašeni. Bez Boga je život 
besmislen. Nažalost, ima ljudi koji 
uzalud čekaju da Bog dođe k njima. 
Oni i ne primjećuju Njegov dolazak, 
jer slave Božić bez Boga. Slave  
Djeda Mraza i Djeda Božićnjaka. 
Djed Mraz i Djed Božićnjak su mit, 
a naš Isus-Božić- jest stvarnost, 

rođen u Betlehemu radi nas ljudi i 
našeg spasenja. 
Bog dolazi k nama u svakom 
trenutku. Pitanje je zamjećuješ li 
Njegov dolazak. Dolazi u poticajima 
tvoga srca, kuca na tvoja vrata. Želi 
svratiti k tebi, a ti si zaokupljen 
sobom i ne čuješ Njegovo kucanje. 
Ako si kod sebe - doma, u dodiru 
sa samim sobom, moći ćeš čuti 
Njegovo kucanje i pustiti ga 
unutra. Kad On uđe u tvoje srce, 
ti si spašen, ti si tada oslobođen 
od svoje otuđenosti,tada znaš tko 
si. Zato te ovo vrijeme Adventa 
i Božića želi pozvati da dođeš k 
sebi, da bi Krist mogao doći k tebi 
u svakom životnom trenutku. Pa i 
na kraju zemaljskog života. Tada 
ćeš zauvijek biti s Njim i prispjeti k 
cilju svoje čežnje- vječnoj sreći!

Vama, dragi župljani, i svima vašima 
u tuzemstvu i inozemstvu, žele sretan 
Božić i blagoslovljenu 2021. godinu: 
fra Ante, fra Darijo i s. Mila. 
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JEDAN JE BOŽIĆ

Naš narod kaže: Nije svaki dan Božić. Osim uobičajenoga značenja da 
se ne može stalno uspijevati, ta izreka može značiti da svaki dan nije 
blagdan i još konkretnije da je Božić jedincat i neponovljiv i da nema 
Božića do Božića. Jer ono što se na Božić dogodilo, to se ne ponavlja 
svaki dan. Božić je 
jedinstven događaj 
u Božjoj i u ljudskoj 
povijesti. U Božjoj: 
jer samo je jednom i 
zauvijek Bog postao 
čovjekom. U ljudskoj: 
nikad se Bog nije toliko 
približio ljudima  kao o 
Božiću. I svaka ljudska 
osoba ima jedinstven 
pristup Bogu. Nijedna 
vjera ni religija nemaju 
nešto sličnoga. Naš 
Bog, Bog Abrahama, 
Izaka i Jakova postao 
je jednim od nas. Da bi 
mogao otkupiti ljude 
i učiniti ih sinovima i 
kćerima Božjim, Sin Božji postaje sudionik  našega života, pripadnik 
našega roda. Rađa se od žene da bi mogao otkupiti sve koji su od žene 
rođeni. 

Božić je jedinstven događaj
Isusovo rođenje je jedinstveno. Po čudesnom djelovanju Duha 
Svetoga, Bog uzima ljudsko obličje u krilu Djevice iz Nazareta i rađa 
se kao Sin Božji i sin Marijin, ostaje Bog, a postaje čovjek. Ne samo 
čovjek u kojemu je Bog prebivao, niti samo Bog  u kojem je čovjek 
prebivao, nego Bog i čovjek - Bogočovjek. U osobi Isusa Krista 
ujedinjuju se pravo čovještvo i pravo božanstvo. U tom jedinstvenom 
događaju čovjek ne postaje Bog, nego više nije bez Boga, a ni Bog nije 
više bez čovjeka. To je učinak Božjeg čovjekoljublja koje se očituje 

u blagdanu Božića. To što Bog čini jedinstven je događaj. Božić u 
potpunosti mijenja ljudsku povjesnicu. Po Isusovu rođenju, Bog 
zauvijek ulazi u našu povijest. Jedinstvena snaga Božića dopire  danas 
do nas, da nas uvede u čaroban svijet Božje ljubavi. 
Isusova jedincatost nalazi se u njegovoj božansko-ljudskoj naravi 
i jedinstvenosti njegove božanske osobe. Sveto pismo nam jamči 
da je Isus i Bog i čovjek. Kao Bog od početka je, i po njemu je sve 
stvoreno. Kao čovjek u vremenu je, dolazi među nas da nas svojom 
smrću i uskrsnućem otkupi od grijeha. Isus je jedinstven Božji dar 
čovječanstvu. Isusovo rođenje označuje vrhunac Božje objave. 

Činjenica da Sin Božji “začet po Duhu Svetom i rođen od Djevice 
Marije” dolazi k nama, postaje Emanuel, Bog s nama, predstavlja 
odlučujući i jedinstven događaj u povijesti čovječanstva. Ništa na 
svijetu neće biti toliko važno ni vrijedno kao taj događaj. Nijedno novo 
otkriće ne može donijeti nešto što bi se izdaleka moglo usporediti s 
događajem Isusova rođenja, s činjenicom da Bog postaje čovjekom. 
Kad Isus uzima ljudsko obličje, što slavimo na blagdan Božića, 
obogaćuje nas dostojanstvom, o kojem nitko prije nije ni sanjao. 
Omogućuje nam da sudjelujemo u Božjem životu. Bog je došao k nama 
kako bismo mi mogli pristupiti njemu. 

Ta sveza između božanskoga i ljudskoga jedinstven je i neponovljiv 
događaj. Čudesne je naravi i može se prihvati jedino pristankom 
vjere. Stvoritelj ljudskog roda uzima ljudsko tijelo i rađa se od Djevice 
Marije. Po tom čudesnom i jedinstvenom događaju mi smrtnici 
imamo udjela u vječnom životu. Po tom otajstvu Bog nam posreduje 
svoje božansko sinovstvo, postajemo njegova djeca, braća i sestre 
jedni drugima. 

Isusovo rođenje je jedinstveno, jedincat je njegov život, jedinstvena 
njegova smrt, jedincato je i njegovo uskrsnuće. Isusovo utjelovljenje, 
njegovo rođenje čine ga jedinstvenom osobom. U svom životu 
pokazuje da je Bog i čovjek, Očev jedinorođenac, pun milosti i istine. 
Povijesno spasiteljski gledajući sve započinje Božićem. To jedincato 
rođenje u povijesti je djelo Duha Svetoga. Iako prije davno naviješteno 
sve zapravo počinje s tim rođenjem, Isusov život i njegovo djelo, 
Evanđelje koje naviješta, muka i smrt koje podnosi, uskrsnuće kojim 
pobjeđuje grijeh i smrt te nam otvara put Bogu. 
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BOŽIĆ JE NOVI POČETAK

Božić je jedinstven, jedincat je događaj koji Bog izvodi, jedinstveno 
je to što se događa na Božić. Od svih svjetskih religija, kršćanstvo je 
jedinstveno. Ne zato što mi kršćani hvalimo sami sebe. Kršćanstvo je 
podiglo prve bolnice, otvorilo prva sveučilišta,promicalo pismenost 
i obrazovanje za sve pučanstvo. Zalagalo se i zalaže za slobodu i 
dostojanstvo čovjeka, za političku podjelu vlasti, za građanske slobode, za 
ukidanje ropstva, za pravedan položaj žena, za ljubav i samilost, za etiku 
dobroga Samaritanca, za viši stupanj pravde, za poštivanje ljudskoga 
života, za razvoj kulture i umjetnosti, za nadahnuće umjetničkih djela, za 
život bez svršetka! Sve to proizlazi iz jedinstvenosti Isusa Krista. U Isusu 
imamo onoga koji doslovno mijenja svaki vid ljudskoga života. Njegov 
život i djelo nepobitan su dokaz spram svih religija da nitko drugi nije u 
mogućnosti zadovoljiti potrebe paloga čovječanstva. Na temelju svoga 
života , smrti i uskrsnuća Isus je jedini u stanju postići ono što inače nitko 
drugi ne može ostvariti. 

Sve što nam Crkva o blagdanu Božića stavlja na razmišljanje, sve što 
čujemo iz Sv. pisma ide za tim da predstavi jedincatost Isusa iz Nazareta, 
jedinstvenost njegova odnosa prema Bogu i čovjeku. Bog nam je na 
jedincat i jedinstven način tako blizu da je jedan od nas. Poruka Božića 
je i pomirenje između Boga i čovjeka. Isus nas uči drukčije motriti našu 
stvarnost, jer on premošćuje ono što rastavlja Boga i čovjeka, pomiruje 
Stvoritelja i stvorenje. S Bogom pomireni u miru smo sa svim stvorenjem, 
započinjemo nov život, ostvarujemo nov početak. 

Božić je svetkovina jedinstvenoga obećanja našega novog odnosa prema 
Bogu i obećanje njegova novoga svijeta. Božić predstavlja jedinstven 
događaj kojemu nema slična i koji se razlikuje od svih drugih. Tajna 
Božića izaziva brojne učinke u svima koji se susreću sa stvarnošću Boga 
koji postaje čovjekom. Ta tajna vjere zaokuplja bogoslovnu misao, potiče 
pučku pobožnost. Gotovo sva područja kršćanskog djelovanja susreću 
se s božićnim događajem. I svaka grana ljudske djelatnosti nastoji to 
jedinstveno otajstvo vjere prikazati na sebi svojstven način. Jedincatost 
božićnog slavlja ostavlja neizbrisive tragove u životu vjere i u svagdanjem 
životu. Zbog toga se i nije čuditi da Božić sve pokreće, da je bogat za sve, 
jer je na djelu Bog koji nikoga ne ostavlja praznih ruku i pred kojim nitko 
ne ostaje ravnodušan. 

Svako razdoblje ljudske povijesti nalazi načina da obilježi Božić kao 
jedinstven događaj. Čudesan događaj iz Betlehema posjeduje neobičnu 
moć da ljude svih vremena i naroda probudi i oduševi za novi život i novi 
početak. To je svjetlo nade koje proizlazi iz Božića, obećanje koje nam 
i danas daje krila, jer shvatiti i prihvatiti Božić znači ponovno udariti 
temelje osobnom početku, preusmjeriti svoj životni put, dati smisao 
svom životu. 

U Božiću nastaje nešto novo, jedincato, dotada neviđeno i nečuveno. 
Nešto novo što nadilazi naš uhodani način mišljenja i djelovanja. S tom 
novošću pristupamo tajni Božića. Bog postaje na jedinstven i neopiziv 
način “tijelo”, uzima na se ljudsko obličje, nastanjuje se i prebiva među 
nama. Bog sam spušta se u nizine našega bića i života, postaje Djetetom, 
rađa se na putu izvan svoga zavičaja, polažu ga u jasle, prate ga u 
izbjeglištvo. 

S obzirom na jedincatost Božića, na Kristovu jedincatost moramo imati 
na umu da ta jedinstvenost zahtjeva našu vjernost i odanost. Jedinstvena 
poruka Božića želi da povjerujemo što nam je na prvom mjestu u životu. 
U Isusu imamo Jednoga koji je tako jedinstven da se njegov život ne može 
opisati ni objasniti prirodnim procesima. Njegov život i djelo izmiču 
ljudskim nagađanjima i prirodnim zakonima. Njegova jedinstvenost 
iziskuje opredjeljenje, jer on nije samo jedinstven i jedincat čovjek, nego 
je i jedini Spasitelj svijeta. I nema drugoga imena pod nebom u kojem bi 
se ljudi mogli spsiti. I nema drugog puta Bogu osim po Isusu Kristu koji 
nam je objavio Boga, otkrio njegovo lice, pokazao njegovu ljubav i naučio 
nas Ocem ga zvati i njegova djeca biti. 

Svake godine Božić nas iznenađuje svojom jedinstvenom porukom i 
potiče da budemo tražitelji i svjedoci radosti i nade koju je Bog usadio u 
našim srcima. Poziva nas da, uza sve poraze, vjerujemo u bolji i čovječniji 
svijet, u bolje i vedrije sutra. Božić u nama oživljuje i rasplamsava 
ljubav prema Bogu i čovjeku, poručuje nam da je svaki život jedincat i 
neponovljiv. O Božiću nam postaje jasna činjenica da smo i mi od Boga 
izabrani, da smo i mi njegov novi narod. On s nama započinje posebno, 
jedinstveno djelo. A to znači da je svaki od nas jedinstven i neponovljiv, 
izabran i predodređen, novo stvorenje. To je novost Božića, jedinstven 
učinak Božje ljubavi i milosrđa. Božić je jedan i jedinstven, a opet tako 
bogat da ga svi na svoj način možemo doživjeti i slaviti. Za sve nas je 
poseban i nesvakidašnji, jedincat, jer “nije svaki dan Božić“. D. A.  
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KAKO JE TAMO GDJE SE ISUS RODIO?

Osim špilje u kojoj se Isus rodio i crkve nad njom, kao i franjevačke 
crkve sv. Katarine Aleksandrijske do nje, u Betlehemu postoje i druga 
svetišta koja su vezana uz Isusovo rođenje. Hodočasnicima je glavni 
cilj u gradu Isusova rođenja ući u špilju u kojoj je Sin Božji u liku 
djeteta došao na ovaj svijet i dotaknuti veliku srebrnu zvijezdu koja to 
mjesto označuje te se zaustaviti koji trenutak u molitvi i sabranosti na 
tom svetom mjestu. Nakon toga posjete i podzemne špilje kraj špilje u 
kojoj je rođen Isus, a zatim i Špilju mlijeka i nedaleko Pastirska polja. 
Pođimo zajedno najprije u Špilju mlijeka, a zatim ćemo pohoditi i 
Pastirska polja.

ŠPILJA MLIJEKA

Samo nekoliko stotina metara sjevernoistočno od crkve Isusova 
rođenja nalazi se Špilja mlijeka ili Mliječna špilja. Do nje se dolazi 

užom ulicom s Trga jaslica ispred bazilike Rođenja Isusova, a može 
se doći i prečacom kroz dvorište grkoistočnih monaha odmah do 
Špilje Isusova rođenja. Pred ulazom u Špilju mlijeka, koja je zapravo 
prirodna udubina nepravilna oblika, predvorje je s portalom na 
kojemu se, usred niše ponad romaničkog luka, ističe kip Gospe s 
Djetetom koje hrani na svojim prsima. Dočarava to namjerniku odmah 
sveto mjesto na koje je došao. Ime špilje temelji se na pobožnoj predaji 
iz 6.st., prema kojoj se onamo sklonila Majka Isusova s Djetetom pred 
Herodovim vojnicima prije bijega u Egipat. Prema drugoj predaji, 
Sveta Obitelj u toj bi se špilji nastanila nekoliko dana nakon Isusova 
rođenja i neko vrijeme u njoj ostala, jer je, tobože, bila udobnija 
od one u kojoj je Isus rođen. Josip se naime koji dan nakon Isusova 
rođenja malo okrenuo uokolo i za Svetu Obitelj potražio udobniji 
smještaj. Međutim, i prva i druga predaja završavaju istim prizorom: 
pri hranjenu malog Isusa, naime zbog žurbe, nekoliko kapi mlijeka 
palo je Majci Isusovoj na pod pa su nakon toga stijene špilje dobilke 
bjelkastu boju, kao da su poškropljene Gospinim mlijekom. 

Na mjestu molitvenog prostora iz 14.st. franjevci su 1495. godine 
sagradili mali samostan, a 1872. godine i kapelu urešenu školjkama 
bisernicama. Danas je ondje kapela u kojoj se na mnogim  dijelovima 
vide stijene prvotne špilje. Njezina obnova 2006. godine ponovno je 
otkrila bjelinu zidnih stijena. Kraj nje je i kapela vječnog klanjanja, u 
kojoj se pred izloženim Presvetim u svako doba dana i noći na klecalu 
može vidjeti jedna od časnih sestara, njegovih čuvara. Iznad kapele je 
i bogoslužni prostor za potrebe hodočasničkih skupina. Svaka grupa, 
naime, želi pojedinim svetim mjestima ne samo proći, nego se na 
njima malo i zadržati u sabranosti i imati misno slavlje. Betlehem 
sam po sebi mnogo govori, pa rijetko koja hodočasnička skupina da u 
njemu neće imati misno slavlje. A povlastica je Isusove domovine da 
se na svetom mjestu može u svako doba godine imati misno slavlje 
otajstva koje se na tom mjestu zbilo. Tako hodočasnici u Betlehemu 
mogu izabrati jedan od triju obrazaca božićne mise-polnoćke, zornice 
ili danje te na taj način u Betlehemu slaviti Božić. 

Špilja mlijeka
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Mladi bračni parovi, i kršćani i muslimani, od davnina rado hodočaste 
u Špilju mlijeka i mole za sretan porod ili za dugo očekivano dijete. 
Još su brojnije bivale nekoć majke koje su na to sveto mjesto dolazile 
za svoje novorođene. Osim toga, već od 7. st. supruge nerotkinje 
stružu prah sa stjena špilje, nose ga kući i piju razmućen u vodi te 
izgovaraju određenu molitvu Gospi, preporučujući joj se da bi mogle 
na svijet donijeti plod svoje ljubavi. Da se događaju brojna uslišanja, 
dokazuje i prostorije u fratarskoj kućici lijevo prije ulaza u špilju u 
kojoj su smješteni albumi, a tako od poda do stropa, izložena pisma 
i fotografije brojne djece iz cijeloga svijeta, različitih boja. To je tek 
dio potvrda o uslišanim prošnjama i zahvalnicama koje su pristigle 
posljednjih godina uu znak zahvalnosti Gospi za porod. Kad je čuvaru 
toga svetišta novinar prije desetak godina postavio pitanje: “Vi 
vjerujete da je to čudo?!”, fratar je mudro odgovorio: “Ja ne kažem da 
je to čudo, a vi dokažite da nije!”

PASTIRSKA POLJA

Evanđelja nas izvješćuju da su nedaleko od Betlehema u božićnoj 
noći pastiri bdjeli kraj svojih stada. I na tom mjestu diže se danas 
malo svetište. Od svetišta Isusova rođenja treba pješačiti do njega 
dvadesetak minuta prema istoku. Kako je to tek čarobno doživjeti 
pravo na Badnju večer, malo poslije nego je sunce zašlo i kad je već 
tama prekrila Betlehem i okolicu! A uz to pjevati božićne pjesme! I to 
na hrvatskom jeziku!

Kad se siđe niz obronak betlehemskog brežuljka, dolazi se u arapsko 
naselje Beit Sahur (= kuća čuvara,kuća maga), danas već betlehemsko 
predgrađe,zapravo pravi novi grad. U njemu živi većinom kršćansko 
pučanstvo. Odatle se istočno nastavlja mala visoravan, poznata u 
predaji kao Boazovo polje na kojem je Ruta pabirčila žito iza Boazovih  
žetelaca i u Boaza se zaljubila te se za nj udala. Kršćanska predaja 
naziva to područje Pastirskim poljima. No, ne radi se o polju poput 
naših polja. Riječ je o području s docima i vrtačama u kojima je raslo 
žito i slično, a ne o nekim velikim plodnim ravnicama. Budući da se u 
posljednje vrijeme na tom području sve više gradi, "polje" gubi svoju 
ljepotu i privlačnost. 

CRKVICA NEOBIČNA IZGLEDA

Jedno kilometer lijevo, put vodi ravnicom do crkvice neobična izgleda 
okružene borovima. To je malo svetište na Pastirskim poljima, 
gdje su, prema predaji, u svetoj božićnoj noći boravili pastiri kod 
svojih stada. Sagrađeno je 1953. godine na malo povišenoj litici na 

ruševinama crkve i samostana iz 4. stoljeća. Bio je to u bizantinsko 
doba jedan od najvećih samostana na betlehemskom području. 
Današnje svetište moderna je kamena građevina okruglasta oblika. 
Zovu ga Anđelovom crkvom. Ponad njezina ulaza izdiže se u bronci 
odliven anđeo, a nad pročeljem je zvonik na preslicu s trima zvonima. 
Čini se, iz daljega, da je to nomadski šator. To je zapravo bila 
graditeljeva ideja kad je radio nacrt za svetište, da namjernike odmah 
podsjeti na pastire. Budući da nema prozora, svjetlo u crkvicu prolazi 
kroz mnoštvo okruglih stakala na kupoli. Kao da su boce ili staklene 
tegle posložene jedna kraj druge! Ispod kupole reljefi su bijelih 
raspjevanih anđela i latinske riječi ispod njih: GLORIA IN EXCELSIS 
DEO- SLAVA BOGU NA VISINI. Sve to djeluje kad se čovjek nađe 
unutra, kao da je natkriven zvjezdanim nebeskim svodom. Graditelj 

Crkva Gloria in Excelsis u Siyar al-Ghanimu
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Antonio Barluzzi (+1960.) htio je tim djelom izraziti prijateljstvo 
između neba i zemlje na koju se upravo tu u onoj čarobnoj božićnoj 
noći Nebo i spustilo. Niše iznad triju pobočnih oltara ukrasio je 
umjetnik zidnim slikama koje predočuju veličanstven događaj božićne 
noći: Anđeo naviješta Isusovo rođenje pastirima, Pastiri se klanjaju 
Isusu u jaslama i njihov povratak iz Betlehema. Na zidovima između 
niša, kamene su ploče s evanđeoskim tekstom na latinskom jeziku 
o događaju koji se na tom mjestu zbio.  Glavni oltar usred crkvice 
podržavaju brončani reljefi iznenađenih pastira, a na njegovu je 
antepediju na latinskom zapisano da je to napravljeno kanadskom 
pomoću…

Predivno je ući u tu crkvicu u noći, napose po mjesečini koja probija 
kroz okrugle prozorčiće. Osjećaš se kao ispod neba puna zvijezda. 
Odatle je veoma divan pogled na grad u božićnoj noći, kad su tolike 
kuće i ulice iskićene šarolikim bojama upaljenih električnih žarulja. 
To je mjesto gdje su one davne božićne noći betlehemski pastiri 
bdjeli kod svojih stada. Ondje ih je obasjalo svjetlo veliko. Ondje im 
je anđeo donio vijest: “Ne bojte se, jer vam, evo, donosim radosnu 
vijest o velikom veselju za sav narod: Danas vam se u Davidovu gradu 
rodio Spasitelj-Krist Gospodin. I neka vam ovo služi kao znak: naći 
ćete Djetešce povijeno u pelenice gdje leži u jaslama!” (Lk 2,11-12). 
Cijela nebeska vojska slavila je Boga i sudjelovala pri Isusovu rođenju 
te mu se radovala, dok mu čovječanstvo na zemlji nije bilo sposobno 
spremiti doličan doček. 

OKOLICA SVETIŠTA

U okolici svetišta nalazimo i danas mnoštvo cisterini i špilja, što 
je služilo nekada pastirima za vodu i sklonište. Odmah iza crkvice 
dvije su špilje preuređene u kapele koje pomažu hodočasnicima 
dočarati osjećaj kakav su imali pastiri u božićnoj noći i posluži im za 
sabranost i molitvu. Brojni u njima imaju misno slavlje nedjeljom, 
kad ga hodočasnici ne mogu imati u crkvi sv. Katarine i okolnim 
kapelama. U njima se rado zaustave, poslušaju Božju riječ, pomole se 
i zapjevaju. Veća špilja u Isusovo doba vjerojatno je bila nastanjena. 
Na sjeveru uzvisine arheološko je nalaziište. Iskapanja su obavljena 

1951. i 1952. godine te od 1962. do 1967. godine, a pronađeni su tragovi 
naselja, tjesak za ulje, golubinjak i špilja. Sve to jamči da je to područje 
bilo nastanjeno u Isusovo doba. Danas se ondje vide ostatci crkve i 
velikoga samostanskoga gospodarstva iz 6.st.  kad je na tom mjestu 
cvao monaški život. Ni crkva ni samostan nisu obnovljeni nakon što 
su ih 614. godine uništili Perzijanci. Sv. Jeronim (+420.) to mjesto 
naziva pastirskim mjestom. 

U blizini je i franjevački samostan za čuvara svetišta. 
Na Pastirskim poljima susrest ćemo i danas pastire s njihovim 
stadima. Njihova duga bijela odjeća, štap u ruci, snažan stas, crna 
kosa i pomalo crnkasto lice približavat će nam onu davnu božićnu 
noć. Činit će nam se kao da je sve to bilo tek prije nekoliko dana. A 
odmah kraj ulaza u ograđeni prostor svetišta domaći preprodavači, 
poput pastira,dočekuju hodočasnike i nude im svoje proizvode 
kao uspomene iz Svete zemlje-krunice od maslinova drva, veće i 
manje jaslice, osobito one minijaturne, izrađene od maslinova drva, 
frule… Svaki hodočasnik, naime, rado sa svetih mjesta ponese kakvu 
uspomenu za sebe i za one koji su mu srcu bliski. Na taj način dio 
Isusove domovine ostaje u srcu njegovu i onoga kojemu je uspomenu 
donio, u nju ga vraća, na nju ga podsjeća… A zamislite da imate jaslice 
iz Isusove domovine ili barem Dijete u njima iz Betlehema, mjesta 
gdje se On rodio?!

Fra Petar Lubina
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KROZ OVU GODINU DALI SU SVOJE NOVČANE 
PRILOGE ZA POTREBE NAŠIH CRKAVA

Andrija Kljusurić                                              
Ante Donkić                                                  
Ante Erkapić
Ante Kljusurić                                                
Ante Martinac
Boris Raspudić
Branko Kaleb
Darinko Mandić
Dominik   Crnčević                                       
Dominko Crnčević
Dragica  Komazin                                       
Dragica Jeramaz
Franka Bunoza
Goran  Gujinović                                           
Goran Gujinović
Ilija Krešo                                                                
Ilija Krešo
Ivan Nadilo
Ivan Nadilo
Ivanka Denda 
Ivica Nalis
Ivo Volarević
Janja Bulum 
Jasna B. 
Katica Ostojić
Krešo Jurković
Lidija Ćerlek 
Lina  Gabrić
Luca Bulum
Luca Medak
Luka Gujinović
Marijan Drago Marić
Marijana Jelčić

Marta Bunoza
Martin Talajić 
Mate Bjeliš
Mate Crnčević
Mate Obrvan                                                   
Mato Bjeliš
Mirjana i Dobroslav Gnječ
Mladenka Vukša
N.N.                                                                        
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N.                                                                   
N.N.                                                                   
N.N.                                                                   
N.N.                                                                
N.N.                                                                                   
N.N.                                                              
Nada Jeramaz ud. Teše                                             
Nediljka Ivanović
Nediljka Sentić
Nedjeljko Živković                                         
Niko Bajo Grujin
Nikola Udžerija                                   
Obitelj pok. Mare Brnas
Obitelj pok. Pere Bokana

Obitelj pok. Drage Obšivač                                  
Obitelj Ante Donkića
Obitelj Baće
Obitelj Bebić Marije
Obitelj Bjeliš Mate
Obitelj Crnčević
Obitelj Čelić
Obitelj Čutura
Obitelj Čutura                                                 
Obitelj Ćubela
Obitelj Ćubela  
Obiteljh Vitomira Mikulića                                            
Obitelj Jele Martinac
Obitelj M. Volarević
Obitelj Majić Ivana
Obitelj Obradović                                                  
Obitelj pok. Ruže Daničić                               
Obitelj pok. Stjepana Šutalo                      
Obitelj pok. Ilije Obradovića                                     
Obitelj pok. Marija Ketinija                            
Obitelj pok. Danice Obradović
Obitelj pok. Frane Popovića                        
Obitelj pok. Nede Gujinović
Obitelj pok. Petra Jeramaza
Obitelj pok. Stipe Blatančića
Obitelj Topić 
Obitelj Vego                                                     
Obitelj Vide Krmek                                        
Obitelji pok. Zdenke Draženović                           
Robert  Gabrić                                             
Sacco Pasquale
Slavko Maslać
Stana Kozina
Stipe Kljusurić                                               
Stojanka Martić
Šimun Bulum
Tina Popović

Tomislav Obradović 
Vida Komazin
Vida Komazin
Vida Komazin                                                 
Vitomir Mikulić
Zdenka Družijanić
Zenko Šimunović
Zoran i Marijana Popović
Zoran Kojić
Željko Grmoja
Živko Mijić
Mile Stojić

U kruh sv. Ante…
Ante Donkić                                              
Barbir Ana
Branko Milan                    
Bulum Luca
Dobroslav  Gnječ                                      
Ivanka  Đurić  
Ivka Bulić                                                  
Jadranka Romić                                        
Jasna Brnas
Josip Jelčić                                             
N.N. 
N.N.
N.N.                                                             
N.N.                                   
Nada Jeramaz ud. Teše                                          
Obitelj Cvitanović
Obitelj Jaramaz
Obitelj Marije Jeramaz                       
Obitelj Šimunović                                     
Obitelj Viktorije Kozarić   
Anica Kuran
Jadranka Romić
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29. prosinca 2019; Mate Gnječ, sin Tea i Marijane r. Pehar; 
5. siječnja;  Maris Dropuljić, kći Petra i Marinele r. Bebić;
5. siječnja; Marin Crnčević; sin Andreja i Ivone r. Rešetina; 
5. siječnja; Barbara Volarević; kći Josipa i Branke r. Erak; 
12. siječnja; Lota Barišić; kći Stjepana i Željane r. Kežić;
12. siječnja; Nika Bulum; kći Nike i Josipe r. Lulić;
18. siječnja; Mateo Mustapić; sin Matka i Višnje r. Dragnja;
9. veljače; Lara Jovanović; kći Gorana i Ive r. Dugandžić;
9. veljače; Marin Kuran, sin Zdravka i Andree r. Matić; 
16. veljače; Magdalena Dominiković; kći Ivana i Kristine r. Đolo;
16. veljače; Drago Čović; sin Marija i Ljiljane r. Šimić;
23. veljače; Maris Alerić; kći Jerka i Ivane r. Vučić;
23. veljače; Mateo Mijić; sin Marijana i Marije r. Čavar;
23. veljače; Tonći Milan ; sin Dalibora i Lee r. Babić; 
23. veljače; David Josip Kuran; sin Josipa i Milke r. Omrčen; 
23. veljače; Bruno Jarak; sin Damjana i Ive r. Batinović;
23. veljače; Mateo Milić; sin Branka i Zorane r. Bokan; 
23. veljače; Mario Kaleb; sin Ante i Lucije r. Volarević; 
1. ožujka ; Filip Orlović; sin Gorana i Ane r. Matić ;
25. travnja ; Marko - Ćiril Jakić; sin Duje i Danijele r. Klapež;
9. svibnja ; Matej  Marević; sin Nenada  i Katarine r. Grbavac; 
30. svibnja ; Noel Barišić; sin Marija i Linde r. Perleta;
31. svibnja; Marin Džono; sin Nikole i Davorke r. Mioč;
7. lipnja; Mihaela Bokan; kći Ante i Katice r. Bradarić; 
13. lipnja; Franka Rajič; kći Mile i Jelene r. Veraja; 
13. lipnja; Marta Rajič; kći Mile i Jelene r. Veraja;
13. lipnja; Ante Nikola Volarević; sin Josipa i Ane r. Bubalo; 
20. lipnja; Cvita Plećaš; kći Tomislava i Maše r. Gabrić; 
20. lipnja ; Nera  Mijić: kći Marka i Martine r. Veraja; 
20. lipnja; Mara Šunjić; kći Jure i Ivane r. Dodig;
21. lipnja; Josipa Dodig; kći Luke i Marijane r. Jelčić;
27. lipnja; Mihaela Družijanić; kći Mihovila i Davorke r. Jerković;
27. lipnja; Antun Obšivač; sin Marinka i Kristine Obšivač; 
28. lipnja; Marijan Mioč; sin Frane i Katarine r. Raguž;
28. lipnja; Marta Terezija Mandić; kći Tomislava i Marije r. Paponja;

KRŠTENI U NAŠOJ ŽUPI KROZ PROTEKLU 
2020. GODINU

5. srpnja; Valentina Gujinović; kći Luke i Ane r. Nosić;
5. srpnja; Izabela  Kozina; kći Marka i Matilde r. Rodin; 
18. srpnja; Ivano Volarević; sin Josipa i Gordane r. Volarević; 
19. srpnja; Filip Pračić; sin Zlatka i Antonele r. Prnjić; 
19. srpnja; Nina Kuran; kći Domagoja i Ivane r. Pažin;
19. srpnja; Nicole Matić; kći Marka i Lucije r. Grgić; 
19. srpnja; Ivana Matić; kći Marka i Lucije r. Grgić; 
2. kolovoza; Josip Mato Jerković; sin Domagoja i Anamarije r. Pilj; 
2. kolovoza; Nikol Petković; kći Nikole i Ivone r. Volarević;
2. kolovoza; Lara Izabell Brajković; kći Lea i Marinele r. Čović;
9. kolovoza; Tin Petar Pažin; sin Maria i Ružice r. Bubalo;
9. kolovoza; Katja Crnčević; kći Ivana i Ružice r. Kalauz;
16. kolovoza; Petra Obradović; kći Dalibora i Ane r. Bjeliš;
24. kolovoza; Marin Novaković; sin Nikole i Sanje r. Prka;
6. rujna; Sofia Geljić; kći Mirka i Nikoline r. Mrvalj; 
6. rujna; Klara Taslak; kći Jure i Maje r. Barbir;
13. rujna; Luka Šiljeg; sin Marka i Antee r. Kozina;
20. rujna; Josipa Družijanić; kći Nikole i Marine r. Majstorović; 
27. rujna; Marin Govorko; sin Jurice i Darke r. Draženović;
4. listopada; Ivan Noa Šuman; sin Davida i Kristine r. Iličić;
10. listopada; Filip Crnčević; sin Andrije i Andree r. Petković;
11. listopada; Antonio Medak; sin Branka i Doris r. Barišić;
11. listopada; Petar Crnčević; sin Dina i Marije r. Koncul;
11. listopada; Roko Marković; sin Daniela i Danijele r. Perutina; 
18. listopada; Jakov Barišić; sin Srećka i Ane r. Vučković; 
25. listopada; Marin Dominik Vidović; sin Slavena i Jelene r. Bajo;
31. listopada; Luka Mijić; sin Miće i Kristine r. Ilić; 
1. studenog; Vinka Vučković; kći Branimira i Martine r. Barišić; 
8. studenog; Lucija Ćelić; kći Martina i Sanele r. Lučić; 
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21.prosinca 2019. 
Dane Dominiković (Milivoj i Irena r. Ostojić) Metković;
Mia Antea Čurčić (Ante i Dubravka r. Stipić) Dubrovnik;

22. veljače 2020.
Branko Medak (Hoselito i Sanja r. Mujkić) Metković;
Doris  Barišić (Ivan i Gordana r. Nikolić) Metković;

13.lipnja 2020.
Ante Dominiković (Stanko i Rosanda r.  Kežić) Mali Prolog – Otrići;
Antonela Mijoč (pok. Jozo i Renata r. Mikovčić) Metković;  

15.kolovoza 2020. 
Petar Šešelj (Jure i Mirjana r. Marušić) Komarna;
Iva Majić (Ante i  Marijana r. Kuran) Metković;

21.kolovoza 2020. 
Mario Curić (Pero i Boža r. Šanje) Župa Dubrovačka;
Izidora Bačić (Zvonimir i Marija r. Marušić ) Župa Dubrovačka;

22.kolovoza 2020.
Ivan Renić (Vlado i Nila r. Bilić-Antičević) Zagreb;
Ivana Gakić (Jozo i Petromila r. Pažin) Zagreb;

30. kolovoza 2020.
Ante Cvitanović (Petar i Asja r. Palinić) Metković;
Matea Bakula (Ante i Dušanka r. Križanović) Berlin;

19. rujna 2020.
Josip Tolić (Dragan i Višnja r. Stažnik) Metković;
Katarina Hrženjak (Marijan i Renata r. Zbiljski) Zagreb;

Antonio Koljević (Mario i Sanja r. Prekratić) Zagreb;
Marija Petrov (Ivan i Žana r.Markić) Metković;

10.listopada 2020. 
Nikola Batinović (Marinko i Snježana r. Pratežina)Metković;
Martina Nonković Raič (Marko i Anita Nonković) Metković;

11. listopada 2020.
Zlatko Nikoletić (Pero i Božena r. Petrov)Metković; 
Iva Prugovečki (Ivan i Marija r. Puljiz) Zagreb; 

16.listopada 2020. 
Marko Medić (Vido i Anita r. Bartulović) Slivno Ravno;
Zorana Dragobratović (Ante i Anka r. Volarević) Metković; 

VJENČANI U NAŠOJ ŽUPI KROZ PROTEKLU 
2020. GODINU
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+ 31. listopada 2019. Katica Barišić; 
+ 8. studenog 2019. Jelka Medić r. Bokan; r. 8.8.1944. Bijeli Vir; 
+ 31. prosinca 2019. Štefanija Obradović r. Lišnjić; r. 1.10. 1929. Zagvozd;
+ 3. siječnja 2020. Mladenka Žderić r. Žabrak; r. 10.5.1953. Čeljevo BiH-Metković; 
+ 8. siječnja 2020. Neda Gujinović r. Marević; r. 10.10. Bagalović; 
+ 14. siječnja 2020. Rade Prusac; r. 21.5.1933. Podrujnica; 
+ 15. siječnja 2020. Petar Jeramaz; r. 19.10.1931. Metković; 
+ 19. siječnja 2020. Baldo Ilić; r. 2.9.1960. Mostar - Metković; 
+ 22. siječnja 2020. č. s. Rafaela Mila Ivanković; r. 3.9.1932. Bjeli Vir; 
+ 24. siječnja 2020. Stipe Blatančić ; r. 30.11.1939. Šuica BiH-Metković;
+ 29. siječnja 2020. Milenko Šutalo; r. 11.11. 1960. Mostar – Metković; 
+ 31. siječnja 2020. Dragan Vrankić; r. 20.07.1960. Sarajevo- Metković; 
+ 3. veljače 2020. Matilda Romić r. Ivanković; r. 9.5.1978. Metković; 
+ 7. veljače 2020. Ivana Šutalo r. Krešić; r. 28.9.1936. Stolac BiH; 
+ 16. veljače 2020. Slavko Kezić  r. 20.2.1935. Kraljeva Sutjeska BiH;
+ 6. ožujka 2020. Danica Obradović  r. 26.7.1927. Bijeli Vir;
+ 4. travnja 2020. Mila Medak r. Ivanković,  r. 14.9.1941. Bijeli Vir;
+ 5. travnja 2020. Mario Galov; r. 16.3.1967. Metković
+ 6. travnja 2020. Frano Popović; r. 16.09.1954. Metković;
+ 14. travnja 2020. Damir Gabrić-Ćiksija; r. 6.4.1945. Metković;
+ 16. travnja 2020. Marija Knezović r. Vujević,  r. 16.7.1948. Imotski;
+ 23. travnja 2020. Manda Vego r. Vuica,  r. 18.6.1936. Metković;
+ 11. svibnja 2020. Jela-Lela Martić r. Bebić,  r. 30.9.1929.  Metković; 
+ 15. svibnja 2020. Ivan Letica; r. 17.1.1959. Tomislavgrad;
+ 18. svibnja 2020. Nada Jerković r. Kosović,  r. 22.2.1930. Zaostrog;
+ 18. svibnja 2020. Mara- Maja Kordun r. Antonini,  r. 9.1.1943. Metković;
+ 19. svibnja 2020. Ante-Anćola Popović; r. 10. 5.1962. Metković;
+ 20. svibnja 2020. Nedjeljko Curić; r. 6.8.1938. Slivno-Ravno;
+ 26. svibnja 2020. Niko Ivanković; r. 31.7.1929. Bijeli Vir;
+ 2. lipnja 2020. Mato Šćepić; r. 8.12.1941. Dobranje;
+ 8. lipnja 2020. Ruža Daničić r. Papac,  r. 16.8.1931. Stolac BiH;
+ 8. lipnja 2020. Zorka Vuica r. Mijoč, r. 4.2.1943. Pozla Gora; 
+ 23. lipnja 2020. Nedjeljka Kaleb r. Franić,  r. 2.1.1932. Nova Sela;
+ 26. lipnja 2020. Stjepan Šutalo; r. 29.7.1946. Svitava BiH;
+ 3. srpnja 2020. č.s. Pankaracija Vidović; r. 22.3.1934. Vidonje;
+ 3. srpnja 2020. Željko Gnječ; r. 23.5.1961. Metković;

+ 8. srpnja 2020. Marija Jeramaz r. Vekić,  r. 28.11.1936. Golubinci;
+ 11. srpnja 2020. Viktorija Kozarić r. Potza,  r. 21.11.1935. Gaj Pakrac;
+ 12. srpnja 2020. Lazar Smoljan; r. 14.11.1967. Metković;
+ 20. srpnja 2020. Mario Ketini; r. 26.4.1947. Metković;
+ 30. srpnja 2020. Danica Katičić r. Omišanić,  r. 11.11.1921. Metković;
+ 9. kolovoza 2020. Miroslav Štambuk; r. 27.3.1937. Selca o.Brač;
+ 9. kolovoza 2020. Mara Brnas r. Kešina, r. 5.10.1931. Vid;
+ 16. kolovoza 2020. Ilija Obradović; r. 1.7.1954. Metković;
+ 18. kolovozta 2020. Nedjeljko Gujinović; r. 12.4.1936. Pozla Gora;
+ 29. kolovoza 2020. Mara Obradović r. Barbir,  r. 3.3.1926. Metković;
+ 29. kolovoza 2020. Vladko Mijić; r. 31.7.1936. Metković;
+ 1. rujna 2020. Liberanka Ujdur  r.Grmoja,  r. 21.9.1966. Metković; 
+ 28. rujna 2020. Mijo Maslović, r. 1.4.1960. Metković;
+ 1. listopada 2020. Jozo –Joško Sprčić, r. 4.8.1951. Metković;
+ 3. listopada 2020. Emili Carević, r. 5.6.2018. Dubrovnik;
+ 12. listopada 2020. Stanko Medak,11.6.1936. Komin;
+ 13. listopada 2020. Mara Glavaš r. Pažin, r. 9.11.1929. Hutovo BiH;
+ 25. listopada 2020. Marija Plec r. Koroman r. 4.8.1938. Metković;
+ 5. studenog 2020. Draga Obšivač r. Čović, r. 24.05. 1932. Opuzen;
+ 8. studenog 2020. Marko Carević r. 16.03. 1928. Metković;
+ 9. studenog 2020. Pero Bokan, r. 1961. Metković; 
+ 10. studenog 2020. Mira Romić r. Španjić, r. 16.01.1935. Otrić Seoci; 
+ 19. studenog 2020. Gabrijela Careviić r. Ketini, r. 12. 11. 1934. Kotor;
+ 20. studenog  2020. Danica Mijić r. 11. 5. 1934. Metković;
+ 21. studenog 2020. Luka Mijić r. 1.11. 1934. Metković;
+ 23. studenog 2020. Anica Previšić r. Raguž, r. 8.08.1945. Lastva BiH;
+ 24. studenog 2020. Stipan Borovac, r. 24.siječnja 1935. Borovci;
+ 3. prosinca 2020. Nada Ćaleta r. Nogolica, r. 8. studenog 1931. Metković;
+ 4. prosinca 2020. Dujo Mijić r. 3. veljače 1936. Metković;

UMRLI U NAŠOJ ŽUPI KROZ PROTEKLU 2020. 
GODINU
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USKRS U VRIJEME KORONAVIRUSA

Ova će godina, 2020., ostati zabilježena u povijesti po mnogim 
neuobičajenim situacijama i izazovima pred koje nas je stavila 
pandemija novog koronavirusa. Jedna od takvih situacija svakako 
je vrijeme korizme i Velikog tjedna kada se svete mise nisu mogle 
služiti s narodom u crkvama. U takvom neuobičajenom ozračju 
dočekali smo Veliko trodnevlje i Vazmeno bdijenje u našoj župnoj 
crkvi. Epidemija nas je spriječila da kao župna zajednica budemo 
prisutni tijelom, ali vjerujemo da je duh u tim trenucima bio 
pripravan slaviti uskrsloga Krista.

Obrede Velikog petka služio je župnik fra Ante Bilokapić koji je 
nakon Službe riječi, koja uključuje čitanja evanđeoskog izvještaja o 
Isusovoj muci i smrti, i otkrivanja križa, izašao na glava vrata crkve 
gdje su ga dočekali žudije. S razglasa se čuo stari pokornički napjev 

Prosti, Gospodine!. Križem je udjelio blagoslov svoj župnoj zajednici 
koja tu večer nije mogla doći u crkvu, ni sudjelovati u procesiji 
Velikoga petka koja se posljednji put nije održala 1992. zbog rata. Dan 
kasnije, misu Vazmenoga bdjenja bez puka također je slavio župnik 
fra Ante Bilokapić.

Veliki petak

Veliki petak
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USKRS U VRIJEME KORONAVIRUSA

Misa Vazmenog bdjenjaMisa Vazmenog bdjenja
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150 GODINA OD IZGRADNJE CRKVE SV. ILIJE

CRKVA SV. ILIJE NA POŠTANSKOM ŽIGU POVODOM 150 GODINA 
NJEZINE IZGRADNJE

U srijedu, 25. studenoga, sve pošiljke koje su zaprimljene u metkovskoj 
Pošti bile su označene posebnim žigom s motivom crkve sv. Ilije 
proroka u Metkoviću.

Žig kojega je grafički oblikovao Ivica Puljan napravljen je u suradnji 
GU Metković 600 i Hrvatske pošte prigodom obilježavanja 150 godina 
od izgradnje crkve sv. Ilije u Metkoviću. U oblikovanju žiga korišten je 
motiv crkve sv. Ilije kojega je napravio Edo Petrić za naslovnicu "Iskre" 
povodom 100 godina njezine izgradnje.

Inicijativa za ovaj projekt GU Metković 600 je potekla od metkovskog 
filatelista Marija Gabrića koji je u svom kratkom obraćanju naglasio 
filatelističku vrijednost ovoga poduhvata koji uz prigodnu kuvertu čini 
filatelističku cjelinu.

Ovaj datum je odabran iz razloga što je 25. studenoga 1903., na sv. Katu, 
bila posveta crkve koju je obavio kotorski biskup Frane Uccellini.

Župnik fra Ante Bilokapić se zahvalio svima koji su zaslužni da se na 
ovako lijep način obilježi 150 godina izgradnje župne crkve u Metkoviću. 
Kako je kazao, župna proslava ovoga jubileja će biti sljedeće godine kada 
se očekuju povoljniji uvjeti. Napomenuo je da se ove godine obilježava i 
170 godina izgradnje crkve sv. Ivana Nepomuka i sv. Roka na Gradskom 
groblju, a da će dogodine biti 250 godina od postavljanja postaja križnoga 
puta u župnoj crkvi.

Tajnik GU Metković 600, Ivo Veraja se osvrnuo na zanimljivu 
filatelističku povijest s neretvanskim motivima. Tako je ustvrdio da je 
ovome prethodilo više zanimljivih poduhvata. 

Predsjednik Udruge Ivica Puljan je župniku fra Anti Bilokapiću, uručio 
primjerak kuverte s posebnim žigom i markom što ju je Hrvatska pošta 
objavila povodom 50. obljetnice kanonizacije hrvatskoga sveca Nikole 
Tavelića.
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Sanjah da sam imao intervju s Bogom.
-  "Dakle, ti me želiš intervjuirati?", upita Bog.
"Ako imaš vremena", rekoh.
-  Bog se nasmješi: "Moje vrijeme je vječnost. 
Koje ti je pitanje na umu?"
"Što te najviše iznenađuje o ljudskom rodu", upitah.
-  Bog odgovori: "To što im djetinjstvo ide na živce, to što se 
žure odrasti, a onda stalno žale što opet nisu djeca. To što gube 
zdravlje da bi zaradili novac, a onda gube novac da vrate zdravlje. 
To što su zabrinuti za budućnost, a zaboravljaju sadašnjost, tako 
da žive niti u sadašnjosti niti u budućnosti. To što žive kao da 
nikad neće umrijeti i umiru kao da nikad nisu živjeli."

Bog me primi za ruku i nismo razgovarali neko vrijeme.
Onda upitah: "Kao roditelj, koje životne lekcije bi naučio svoje 
dijete? Bog sa smješkom uzvrati: "To da ne mogu nikoga natjerati 
da ih voli. Ono što mogu jest da si dopuste da budu voljeni. Da 
nauče da nije dobro da uspoređuju sebe s drugima. Da nauče da 
bogat nije onaj koji ima najviše, nego onaj koji treba najmanje. 
Da nauče da je potrebno samo par sekundi da se napravi duboka 
rana osobi koju volimo, a da su potrebne godine da ju se zaliječi. 
Da nauče opraštati. Da nauče da ima osoba koje ih jako vole, ali 
jednostavno ne znaju kako da iskažu svoje osjećaje. Da nauče da 
dva čovjeka mogu gledati istu stvar, ali vidjeti različito. Da nauče 
da nije uvijek dovoljno da im drugi oproste, nego da oni moraju 
oprostiti sami sebi. I da nauče da sam ja uvijek ovdje".

Draga braćo i sestre! Možda 
se pitamo zašto ići nedjeljom 
ns misu? Nedjeljno slavlje 
Euharistije u središtu je života 
Crkve. Mi kršćani nedjeljom 
idemo na misu kako bismo se 
susreli s uskrslim Gospodinom, 
ili, bolje rečeno, zato da 
se on susretne s nama, da 
slušamo njegovu riječ, da 
nas hrani za svojim stolom i 
tako postanemo Crkva, to jest 
njegovo mistično Tijelo koje 
živi u svijetu. 
Shvatili su to, od samog 

početka, Isusovi učenici koji su slavili euharistijski susret s 
Gospodinom na dan koji su nazivali “prvim u tjednu”, jer je na taj 
dan Isus uskrsnuo od mrtvih i ukazao se učenicima,razgovarao s 
njima,blagovao s njima i dao im Duha Svetoga. Veliko izlijevanje 
Duha Svetoga na Pedesetnicu zbilo se taklođer u nedjelju,pedeseti 
dan nakon Isusova uskrsnuća. Zbog tih razloga nedjelja je za nas 
sveti dan, posvećen euharistijskim slavljem,živom prisutnošću 
Gospodina među nama i za nas. Misa je dakle, to što nedjelju čini 
kršćanskom! U središtu kršćanske nedjelje je misa. Kakva je to 
nedjelja za kršćanina bez susreta s Isusom?

Bez Krista i nedjelje osuđeni smo na to da umor svakodnevnog 
života,san svojim brigama i strahom od sutra,gospodarui nad 
nama. Nedjeljni susret s Gospodinom daje nam snagu živjeti 
danas s povjerenjem i hrabrošću i kročiti naprijed s nadom. 

INTERVJU S BOGOM ZAŠTO IĆI NEDJELJOM NA MISU?
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ZARUČNIČKI TEČAJEVI
Metković - 2021.

• 22. 23. 24. i 25. veljače  (19 sati)

• 21. 22. 23. i 24. lipnja  (19 sati)

• 25. 26. 27. i 28. listopada  (19 sati)

SAKRAMENT ŽENIDBE

Moralno - duhovni vid ženidbe
Crkveno pravo o ženidbi

Psihološki vid braka i obitelji
Medicinski vid braka

Dostojanstvo slavlja i praktična pitanja o ženidbi

Prijave se vrše u župnom uredu - tjedan dana prije tečaja!

 * * * MISA ZAHVALNICA * * *
Na staru godinu u crkvi sv. Ilije u 18:00 sati  slavit ćemo 
Svetu misu zahvalnicu za sve darove kojima nas je Otac 

nebeski obdario u 2020. g.

Zato mi kršćani idemo susresti Gospodina nedjeljom, na 
euharistijskom slavlju. 

Euharistijsko zajedništvo s Isusom,Uskrslim i Živim, predokus 
je nedjelje bez kraja,kad više neće biti ni muke ni boli ni tuge ni 
suza, već samo radost življenja u punini i zauvijek s Gospodinom. 
I o tom blagoslovljenom počinku govori nam nedjeljna misa,učeći 
nas,svakoga dana u tjednu,predsavati se u ruke Oca koji je na 
nebesima.

U nekima se nažalost izgubio kršćanski osjećaj za 
nedjelju,osvijetljenu sv.misom. To je šteta! Što možemo 
odgovoriti onima koji kažu da ne treba ići na misu,čak ni 
nedjeljom,zato što je važno živjrti dobro,ljubiti bližnjega?Istina je 
da se kvaliteta kršćanskog života mjeri time koliko smo sposobni 
ljubiti,kao što je Isus rekao:” Po ovom će svi znati da ste moji 
učenici:ako budete imali ljubavi jedni za druge”( Iv 13,35),ali 
kako možemo provoditi u djelo evanđelje ako ne crpimo potrebnu 
snagu da to učinimo. Iz nedjelje u nedjelju,na neiscrpnom vrelu 
euharistije?Ne idfdemo na misu zato da dadnemo nešto Bogu, 
nego da primimo od Njega ono što jako trebamo.

Zaključimo, zašto ići na misu nedjeljom? Nije dovoljno 
odgovoriti da nje to zapovijed Crkve; to pomaže da se sačuva 
njezinu vrijednost, ali samo po sebi nije dovoljno. Mi kršćani 
moramo sudjelovati na nedjeljnoj misi jer samo Isusovom 
milošću,njegovom živom prisutnošću u nama i među 
nama,možemo provoditi u djelo njegovu zapovijed i tako biti 
njegovi vjerodostojni svjedoci.

Sve vas blagoslivljam!
Papa Franjo
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BADNJI DAN
četvrtak, 24. prosinca
6:00 - Zornica
18:00 - Sv. Ilija
18:00 - Sv. Franjo
20:00 - Sv. Ilija 
20:00 - Sv. Franjo

BOŽIĆ
Petak, 25. prosinca
8:00 - Sv. Ilija
9:30 - Sv. Ilija
10:00 - Sv. Ante
11:00 - Sv. Franjo
11:00 - Sv. Ilija
18:00 - Sv. Ilija
 
SV. STJEPAN
Subota, 26. prosinca
6:30 - Sv. Ilija
8:00 - Sv. Ilija
9:00 - Sv. Ilija 
10:00 - Sv. Franjo
18:00 - Sv. Ilija

SV. IVAN - SV. OBITELJ
Nedjelja, 27. prosinca
Svete mise po nedjeljnom 
rasporedu

MLADENCI
Ponedjeljak, 28. prosinca
6:30 - kapela časnih sestara
18:00 - Sv. Ilija

NEVINA DJEČICA
Utorak, 29. prosinca
6:30 - kapela časnih sestara
18:00 - Sv. Ilija

SILVESTROVO - STARA GODINA
Četvrtak, 31. prosinca
6:30 - kapela časnih sestara 
18:00 - Sv. Ilija - misa zahvalnica

NOVA GODINA
Petak, 1. siječnja
9:00 - Sv. Ilija
10:00- Sv. Ante
11:00- Sv. Franjo 
18:00- Sv. Ilija

TRI KRALJA - VODOKRŠĆE
Srijeda, 6. siječnja 
6:30 - Sv. Ilija
9:00 - Sv. Ilija
10:00 - Sv. Franjo
18:00- Sv. Ilija

KRŠTENJE  GOSPODINOVO
Nedjelja, 10. siječnja
Nedjeljni raspored sv. misa

SVETE MISE KROZ BOŽIĆNO VRIJEME

SUSRETI NAŠIH ZAJEDNICA
Mješoviti zbor   Sv. Ilije  Četvrtak  19.00  sati
    Nedjelja  19.30 sati

Dječji zbor sv.Ilije  Subota    9.00 sati

Zbor sv. Franje   Subota   10.15 sati
 
VIS “ Zvjezdice”  Subota   11.00 sati

Ministranti   Sv. Ilija, subota  13.30 sati
    Sv. Franjo, subota  10.00 sati

Frama    Petkom   19.30  sati
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RASPORED SVETIH MISA ZA 
BOŽIĆNI BLAGOSLOV 2020./2021. 

Blagoslovom obitelji želi se zazvati Božji blagoslov na obitelj, osobe, koje 
borave u jednom prostoru i koje žive u jednom zajedništvu. Blagoslov se 
vezuje uz čovjeka, a ne uz prostor. Bog štiti ponajprije čovjeka, a onda i 
mjesto gdje on boravi. Zato je vrlo važno da se obitelj okupi na molitvu 
kada dođe svećenik. Obitelj na okupu stavlja se pod zaštitu Svemogućega 
Boga. 

Dragi vjernici, ove godine zbog nastale situacije nećemo imati blagoslov 
obitelji kao dosadašnjih godina. Zbog pandemije korona virusa ove godine 
organizirat ćemo susrete u našim crkvama u naznačene dane i vrijeme. 
Također zbog ograničenog broja molio bi da jedan član obitelji dođe na sv. 
Misu koju ćemo prikazati našem Svemogućem Bogu za sve naše nakane 
i naše pokojne. Sa sobom član obitelji neka ponese svetu vodu koju ćemo 
blagosloviti, a na završetku  mise ponjet će: kalendar, naljepnicu i molitvu  
koju ćete izmoliti kad se svi okupite oko obiteljskog stola.

1. dan: SUBOTA, 26. prosinca 2020. (sv. Stjepan, prvomučenik)

2. dan: NEDJELJA, 27. prosinca 2020. (Sveta Obitelj)

Crkva sv. Ilije – u 9 sati sv. misa za obitelji iz ulica Ivana 
Mažuranića, Ivana Gundulića i Sportska ulica

Crkva sv. Franje Asiškog (Klada) – u 10 sati sv. misa za obitelji 
iz ulice Petra Krešimira IV. (od Platana do semafora)

Crkva sv. Ilije – u 8 sati sv. misa za obitelji iz ulica don 
Radovana Jerkovića i Trg bana Josipa Jelačića

Crkva sv. Ilije – u 9.30 sati sv. misa za obitelji iz ulice Trg Franje 
Tuđmana

Crkva sv. Franje Asiškog (Klada) – u 11 sati sv. misa za obitelji 
iz ulice Petra Krešimira IV. (od semafora do kraja)

3. dan: PONEDJELJAK, 28. prosinca 2020. (Nevina dječica)

4. dan: UTORAK, 29. prosinca 2020.

5. dan: SRIJEDA, 30. prosinca 2020.

6. dan: ČETVRTAK, 31. prosinca 2020. (Silvestrovo)

7. dan: PETAK, 1. siječnja 2021. (Silvestrovo)

Crkva sv. Ilije – u 9 sati sv. misa za obitelji iz ulica Hrvatskih 
iseljenika, Zvonimirova, Trg kralja Tomislava, Matice 
Hrvatske

Crkva sv. Franje Asiškog (Klada) – u 10 sati sv. misa za obitelji 
iz ulica Jeovci, Vrbovci, Ljudevita Gaja, Sv. Franje Asiškog

Crkva sv. Ilije – u 9 sati sv. misa za obitelji iz ulica Splitska, 
Bočina, Kneza Domagoja

Crkva sv. Franje Asiškog (Klada) – u 10 sati sv. misa za obitelji 
iz ulica Moliških Hrvata, Lovre Matića, Mobine, Jasline

Crkva sv. Ilije – u 9 sati sv. misa za obitelji iz ulica Ante 
Starčevića i Stjepana Radića

Crkva sv. Franje Asiškog (Klada) – u 10 sati sv. misa za obitelji 
iz ulice Fra Andrije Kačića Miošića

Crkva sv. Ilije – u 9 sati sv. misa za obitelji iz ulice Ilije Bošnjaka 
i Slatine

Crkva sv. Franje Asiškog (Klada) – u 10 sati sv. misa za obitelji 
iz ulica Petra Zoranića i Jakova Gotovca

Crkva sv. Ante Padovanskog – u 10 sati sv. misa za obitelji s 
Dubravice
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8. dan: SUBOTA, 2. siječnja 2021.

9. dan: NEDJELJA, 3. siječnja 2021.

10. dan: PONEDJELJAK, 4. siječnja 2021.

Crkva sv. Ilije – u 9 sati sv. misa za obitelji iz ulice Ive Lole 
Ribara

Crkva sv. Franje Asiškog (Klada) – u 10 sati sv. misa za obitelji 
iz ulica Dubrovačka i Predolac

Crkva sv. Ilije – u 8 sati sv. misa za obitelji iz ulica Lovački Put, 
Put Groblja, Tivatska, Fra Stanka Petrova, Paške Baburice, 
Put Pećine

Crkva sv. Ilije – u 9.30 sati sv. misa za obitelji iz ulica Petra 
Preradovića, Frane Supila, Omiška i Petra Svačića

Crkva sv. Ilije – u 11 sati sv. misa za obitelji iz ulica Vladimira 
Nazora, Orašina, Put Kaštela i Don Mihovila Pavlinovića

Crkva sv. Ilije – u 9 sati sv. misa za obitelji iz ulica Makarska, 
Antuna Gustava Matoša, Tina Ujevića, O. Ante Gabrića i 
Skale

Dragi vjernici, mogli ste primijetiti u zadnjih godinu dana da smo 
se posvetili obnovi grobne crkve sv. Ivana Nepomuka i sv. Roka. 
Pisani trag njenog nastanka je 1850., a od 1855. do danas služi kao 
grobna kapela. Svima je dobro poznato u kakvom je bila stanju. 
Do sada su učinjeni razni radovi na njezinoj obnovi i oni još uvijek 
traju. Da bi taj prostor zablistao u svom sjaju i kapela imala svoju 
svrhu, svi koji osjećaju i žele mogu dati svoj prilog. Unaprijed 
svima hvala!

OBNOVA GROBNE CRKVE SV. IVANA 
NEPOMUKA I SV. ROKA

Tijekom 2019. obnovili 
smo crkvu izvana, a 
tijekom ove godine 

radili smo na uređenju 
unutrašnjosti.
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Unutrašnjost prije obnove Radovi u tijeku



LIST ŽUPE SV. ILIJE
Odgovara: fra Ante Bilokapić, župnik
O. Ante Gabrića 27, 20350 Metković

Tel/fax: 020/681-818      www. svilija-metkovic.com
IBAN račun župe HR9524070001100639204


