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KARITATIVNI RAD U
NAŠOJ ŽUPI U
PRVOM SVJETSKOM RATU

Sakupili smo isto učitelj i ja priličnu svotu za
djecu na Čitluku te im nosimo kašu.
Moguće da nijesam bio preopterećen službom da bih se još šta moglo uraditi.
Gradnići 21./IV. 1917.
o. fra Grga Vasiljević»108

IZVJEŠĆE FRA GRGE VASILJA
Fra Grgo Vasilj, kapelan u Gradnićima, uputio je Upravi Provincije izvješće o svom radu u
Gradnićima. Donosimo ga u cijelosti.

IZVJEŠĆE FRA JAKOVA VASILJA
Fra Jakov Vasilj, župnik u Gradnićima, uputio je Upravi Provincije izvješće o svom radu u
Gradnićima. Donosimo ga u cijelosti.

«Izvješće
duhovnoga, prosvjetnoga i dobrotvornoga
rada o. fra Grge Vasiljevića od listopada 1916.
do 22. IV. 1917.

«Izvješće
Duhovnoga, dobrotvornoga i prosvjetnoga rada o. fra Jakova Vasiljevića nadžupnika u
Gradnićim od početka rata do 22/IV. 1917.

Duhovna pastva
Bolesnika sam opremao svakim danom osobito od Novegodine, jer su većinom svi stariji
stradali uslijed oskudice hrane.
Katekizaciju sam držao redovito uvijek na Čitluku daleko 51/2 km po 4 sata nediljno, a Žitomisliću daleko 121/2 km po 2 sata nediljno.
Vodio sam upravu Trećega reda sv. Frane i
nedavno držao trećarske skupštine i blagoslov
podijeljivao.
Za Kršćansku obitelj našao 10 novi predplatnika i sakupio milodara 20 Kr.

Dobrotvorni i prosvjetni rad
Potraživao sam izgubljene vojnike, zarobljenim pisao karte, pravio sam molbe za dopust,
za potpore i dr. Svega sam onoga napisao na
stotine karata.
Sakupio sam sa gosp. Matom Musom i učiteljem Mijom Šunjićem svotu od 300 Kr i otvorili
‘Ambulatorij’ u Čitluku te nam liječnik dolazi
svake druge srijede i badava pregleda narod za
cijelo Brotnjo.

Duhovna pastva
Duša je u župi Gradnići 7.342. Vojnika živi
1.185, mrtvi 63.
Svaki je vojnik na polasku ispovjedio se i pričestio.
Naš je narod ostao u vjeri i ćudoređu dobro
kao i prije rata, od svih pobožnosti najviše misa
plaća.
Držano je uvečer blagoslov za vojnike, a svijet
je razmjerno dobro posjećao.
Za vrijeme pučki misa držane su propovijedi,
da se rat prikaže u svjetlu kršćanske vjere.
Vjenčani ih je u župi 19 parova, rođeni 616,
umrlo 399.
Ispovjeđeno i pričešćeno 53.104 osobe.
Bolesnika je opremljeno 639.
Držane su katekizacije na Čitluku o. fra Grga
Vasiljević 4 sata nediljno u Žitomisliću 2 sata, a
fra Križan Galić u Gradnićim 2 sata.
Trećari se vode posve u redu, drže se skupštine i blagoslovi podijeljuju redovno.
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GODIŠNJAK
ŽUPE Sv. BLAŽA, GRADNIĆI
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Stara crkva u Gradnićima iz 1855.
iščekuje dovršetak obnove

