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Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu upriličena je u 

četvrtak 10. prosinca 2015. u svetištu Gospe od 

Prizidnice na južnoj strani poluotoka Čiova. Studenti su 

se na Čiovo uputili pod vodstvom svog duhovnika mr. 

don  Jenka Bulića, koji ih je na početku pozdravio kao i 

voditelja obnove dr. Mladena Parlova rekavši kako je 

znakovit dolazak u drevno Gospino Svetište u kojem se 

stoljećima na svetkovinu Bezgrešnog Začeća okupljaju 

brojni hodočasnici iz Dalmacije, a ove godine u vremenu 

Došašća i na početku „ Svete Godine Milosrđa“ smo 

došli Milosrdnom Ocu izraziti zahvalnost i zamoliti ga za 

milosnu ljubav kako bismo pripravili srce, misli, riječi, 

molitve, djela, studij i svoj život za dolazak Kristov po 

zagovoru Bezgrešne Bogorodice upravo ovdje gdje se 

dodiruju nebo i zemlja, more, brežuljci i doline naše 

svakodnevice. Potom je uslijedilo razmatranje dr. 

Parlova koji je u svom nagovoru naglasio kako današnji 

svijet juri za ispraznostima i kratkotrajnom zadovoljenju 

svojih osjetila. Pritom ljudi upadaju u ropstvo takvoga 

načina života i gube iz vida Boga i svoju dugoročnu 

budućnost. U ovakvom   sustavu  vrednote, pogotovo 

one kršćanske gube na snazi zato je potrebno da kršćani 

budu „bezazleni kao golubovi, a lukavi kao zmije“. I zbog 

toga su nam potrebna vremena kao došašće kako bi veliko svjetlo-Isus Krist obasjalo naše 

živote. To veliko svjetlo nam daje nadu da ovaj svijet i život nije sve, nego da očekujemo 

dolazak kraljevstva Božjeg. No, ni to Isus ne želi nametnuti silom. On želi pridobiti ljudska 

srca ljubavlju. A da bi nas pridobio, potrebno je da i mi budemo otvoreni i da od svojih srca 

napravimo Betlehem. I za kraj don Mladen je naglasio studentima kako bi im njihov studij 

trebao pomoći u njihovom rastu u vjeri.  

Nakon nagovora uslijedilo je pokorničko bogoslužje u kojem su se studenti kroz ispit savjesti 

duhovno pripremili za Sv. Ispovijed, nakon koje je uslijedilo euharistijsko slavlje koje su 

studenti animirali svojim pjevanjem, sviranjem, zahvalama i molitvama.  

Po povratku su posjetili trogirsku katedralu i njenu riznicu  nakon koje su se susreli sa 

sestrama benediktinke koje gotovo neprekidno 951 godinu djeluju u Trogiru, moleći i radeći, 

te tako svjedoče vjerničkom narodu ljubav Kristovu dijeleći s njim u različitim povijesnim 

epohama sve radosti i žalosti, nade i čežnje. Studenti su izrazili radost susreta sa sestrama 

pažljivo slušajući njihova svjedočanstva i iskustva monaškog života, ali njihove duhovne i 

kršćanske prisutnosti u ovom gradu. Studenti su se preporučili sestrama u zajedništvo u 

molitvama kako za svoj život, tako i za nova duhovna zvanja u ovom samostanu. 

Na kraju su studenti na Čiovu nastavili druženje uz okrjepu i osvježenje. 

Mr. sc. don Jenko Bulić, duhovni asistent studenata laika 

 

 

 

 


