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Kraljice neba, raduj se,
aleluja.
Jer koga si dostojna
bila nositi, aleluja,
Uskrsnu kako je rekao,
aleluja.
Moli za nas Boga,
aleluja.
Veseli se i raduj, Djevice Marijo, aleluja.
Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu, aleluja.
Pomolimo se: Bože, ti
si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem
svoga Sina, Gospodina
našega Isusa Krista:
daj, molimo te, da po
njegovoj Majci, Djevici
Mariji, postignemo radosti vječnoga života.
Po Kristu Gospodinu
našemu. Amen.

Uskrs, 2010.
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Dragi župljani, prema crkvenom nauku, vazmeno
otajstvo muke smrti i uskrsnuća obuhvaća osnovne
događaje Isusova života. Ovim je događajima Isus
očitovao ljubav dobroga Boga, nadvladao je grijeh
svijeta, pobijedio je smrt i ušao je u slavu Očevu, poslao je Duha Svetoga, i obećao je da će biti sa svojim
vjernicima do svršetka svijeta. Prinosom svoga tijela
u pravoj žrtvi na križu ispunio je sve osobne ljudske
žrtve. Predao je sebe za naše spasenje, te je tako postao i prikazana žrtva i oltar i prinositelj žrtve za naše
grijehe. On se i danas prinosi za nas u crkvi na oltaru.
Po njegovoj žrtvi rođeni smo kao djeca Božja. Naš je
grijeh iskupljen u njegovoj muci, naša je smrt iskupljena smrću njegovom, u njegovu uskrsnuću i naš je život
uskrsnuo, jer je kao naš Otkupitelj, svojom smrću
uništio našu smrt, a svojim uskrsnućem obnovio u
nama vječni život.
Ovo otajstvo koje je Isus, jednom u vremenu, osobno
ostvario, danas se ostvaruje na svakom čovjeku koji je
kršten u njegovo ime. Stoga, svaki krštenik treba dopustiti da ga zahvati ovaj spasonosni događaj koji je
čovjeka okrenuo prema Bogu i uputio prema nebu,
prema vječnim i neprolaznim vrijednostima.
Isusovo uskrsnuće velika je blagovijest o novom svijetu
i novim odnosima među ljudima. Stoga, dok živimo u
vazmenoj budućnosti, dragi kršćani, neka vam je sretno Uskrsnuće Isusovo, želi župnik fra Nikola.

Mir i dobro
Prigodom svetkovine Presvetog Srca Isusova, u petak
19. lipnja 2009., na dan koji je tradicionalno posvećen
molitvi za posvećenje svećenika – papa Benedikt XVI.
službeno je proglasio Svećeničku godinu u prigodi 150.
obljetnice rođenja za nebo (dies natalis) Ivana Marije
Vianneya, sveca zaštitnika svih župnika na svijetu.
Svećenička godina, koja želi potaknuti snažniju zauzetost za duhovnu obnovu svih svećenika u cilju njihova snažnijeg i prodornijeg svjedočenja evanđelja u
današnjem svijetu, završit će se na istu svetkovinu 11.
lipnja 2010. godine.
Svećeništvo je ljubav Isusova srca, običavao je govoriti
sveti Arški župnik. Taj izraz omogućuje nam prije svega
s nježnošću se i zahvalnošću spomenuti neprocjenjivog
dara kojega svećenici predstavljaju ne samo za Crkvu,
već i za samo čovječanstvo.
Zato se pomolimo, dragi kršćani, za sve svećenike, kao i
za župnike koji su djelovali u Župi Bežgrješnoga Začeća
u Crnici, koji su vjernicima ponizno i svakodnevno nudili Krista nastojeći se sjediniti s Njim u svojim mislima,
volji, osjećajima i čitavim svojim životom. Kako im ne
odati priznanje za njihove apostolske napore, rekao je
Papa, njihovo neumorno i samozatajno služenje, njihovu ljubav kojom teže zagrliti sve? I kako ne pohvaliti
vjernu odvažnost tolikih svećenika koji usprkos svim
poteškoćama i nerazumijevanjima ostaju vjerni svojem
pozivu biti Kristovi prijatelji, koje je on po imenu pozvao,
sebi odabrao i poslao?
Kroz 44 godine Župe Bezgrješnoga Začeća u Crnici
(1966. - 2010.) izmijenili su se sljedeći župnici:
Fra Brenardin Tičić,
1966. - 1967.
Fra Stanko Mandac,
1967. - 1970.
Fra Petar Bezina,
1970. - 1982.
Fra Ljubo Ivančević
1982. - 1994.
Fra Nedjeljko Tabak
1994. - 1995.
Fra Božo Ćurčija		
1995. - 2000.
Fra Branimir Šegota	2000. - 2003.
Fra Ante Vukušić		2003. - 2006.
Fra Nikola Ćurčija od 27. srpnja 2006.

Franjevački samostan
sv. Ante Padovanskog
Šubićevac
Mažuranićeva 3a
22000 ŠIBENIK
Župnici sa stanom u
Franjevačkom samostanu
sv. Ante Padovanskoga u
Šibeniku na Šubićevcu
Župa Uznesenja Marijina
BILICE
Župnik fra Ivan Nimac
Tel: 022/311-470
Župa Bezgrješnoga Začeća
CRNICA
Župnik fra Nikola Ćurčija
Tel: 022/312-679
Župa Gospe od Zdravlja
DUBRAVA
Župnik fra Branimir Šegota
Tel: 022/312-683
Župa sv. Jeronima
METERIZE
Župnik fra Mirko Klarić
Tel: 022/311-471
Župa sv. Ante Padovanskog
ŠUBIĆEVAC
Župnik fra Josip Gotovac
Tel: 022/214-294
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Korizmeno vrijeme
Kao što znamo, korizma je
crkveno liturgijsko vrijeme koje traje 40 dana: od
Pepelnice (Čiste srijede) do
Velikoga četvrtka, to jest
do mise Gospodnje večere.
Dakle, korizma, kako nas
uči tradicionalna liturgika,
obuhvaća 40 dana, ne
računajući kao pokorničke
dane nedjelje u tom razdoblju koje su uvijek proslava
Kristova uskrsnuća.
To činimo po uzoru
na četrdesetogodišnje
putovanje izabranoga
Božjeg naroda iz Egipta do obećane zemlje
i u spomen Isusova
četrdesetodnevnoga posta
u pustinji.
U tome razdoblju trebali
bismo postiti odricanjem
od ugodnih stvari i užitaka
i sjetiti se svih potrebnih i pomoći karitativno
najsiromašnije više nego
što to činimo tijekom ostalih liturgijskih razdoblja.
Četrdesetnica je i vrijeme
intenzivnije molitve, a
kao vjernički puk osobito
rado razmatramo muku
Gospodnju u pobožnosti
Križnoga puta te se sakramentom pomirenja pripremamo na susret s Uskrslim
Kristom u svetoj pričesti.
Sveta Nediljica		



Pobožnost Križnoga puta

Svakoga korizmenoga petka, u 16,30 sati, obavljamo pobožnost Križnoga puta, a nakon toga slavimo
večernju misu u 17 sati.

Križni put za mlade

U subotu, 20. ožujka 2010., pobožnost Križnoga puta
za mlade grada Šibenika počinje u 10 sati od Zatona
do Okita.

Šibenski Križni put

U petak, prije Cvjetnice, 26. ožujka 2010., pobožnost
Križnoga puta za vjernike grada Šibenika počinje u 16
sati u podnožju Šubićevca, kod Gimnazije.

Uskrsna ispovijed
Uskrsna ispovijed za ovogodišnje krizmanike kao i
za ostale polaznike župnoga i školskoga vjeronauka
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u subotu, pred
Cvjetnicu, 27. ožujka 2010. u 10 sati.
Prva ispovijed za ovogodišnje prvopričesnike
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u subotu, prije
Glušnice, 20. ožujka 2010. u 10,30 sati.
Uskrsna ispovijed za odrasle vjernike
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, na Veliku srujedu, 31.
ožujka 2010. u 17,30 sati, a nakon ispovijedi, u 18 sati,
večernja misa.
Uskrsna ispovijed starijih i nemoćnih vjernika
Na Veliki ponedjeljak, 29. ožujka 2010., od 10 do 12
sati, kućna ispovijed odraslih osoba naše župne zajednice. Za župnikov posjet svi članovi obitelji trebaju biti
na okupu, na stolu postaviti blagoslovljenu vodu i križ
s upaljenom voštanom svijećom.
Odrasli bolesni vjernici tada mogu primiti i sakrament
bolesničkoga pomazanja. Župljani mogu brzoglasom
prijaviti nemoćne i starije ukućane za uskrsnu ispovijed.

Veliki tjedan
Nedjelja muke - Cvjetnica

Na Cvjetnu nedjelju ili Nedjelju muke, 28. ožujka 2010.,
svečanom procesijom maslinovim grančicama, u 9,15
sati, započinje slavlje vazmenoga otajstva, to jest muke,
smrti i uskrsnuća Kristova. Nakon procesije u crkvi
Svete Nediljice u Crnici župnu misu slavimo u 9,30 sati.
Za vrijeme mise čitamo Muku po ulogama.

Vazmeno trodnevlje

Vazmeno trodnevlje je najsvečanije bogoslužje crkvene godine; to je zapravo trodnevlje jednoga blagdana: počinje misom Večere Gospodnje na Veliki
četvrtak, nastavlja se na Veliki petak posebnim obredom, a završava na Veliku subotu svečanim uskrsnim
bdjenjem i misnim slavljem uskrsnuća Gospodinova.

Veliki četvrtak

Na Veliki četvrtak, 1. travnja 2010., misu posvete ulja
u katedrali Sv. Jakova u Šibeniku, u 9,30 sati, predvodi
šibenski biskup msgr. Ante Ivas sa svećenicima Šibenske
biskupije. Na ovo misno slavlje posebno se pozivaju
ovogodišnji krizmanici i njihovi roditelji.
U crkvi Svete Nediljice u Crnici misu Večere Gospodnje
slavimo u 18 sati.

Veliki petak

U crkvi Svete Nediljice u Crnici obredi Velikoga
petka, 2. travnja 2010., počinju u 18 sati: čitanje Muke
po ulogama i prigodna propovijed, zatim poklon i ljubljenje križa i sveta pričest.
Na Veliki petak prikupljamo milodare od ljubljenja
križa za potrebe Svete zemlje.

Velika subota

U crkvi Svete Nediljice u Crnici obredi Uskrsnoga
bdijenja, 3. travnja 2010., počinju u 19 sati: Služba
svijetla: blagoslov ognja i palenje uskrsne svijeće, hvalospjev uskrsnoj svijeći, Služba riječi i misa.
Nakon mise obavljamo blagoslov uskrsnih jela (kao i
na Uskrs nakon župne mise).

Veliki tjedan u bogoslužju
je sav prožet uspomenom
na Isusovu muku. Svaki
dan toga tjedna zove se
veliki, a napose posljednja
tri dana (Veliki Četvrtak,
Veliki petak, Velika subota) prožeta su najvećim
događajima Isusova života
i njegovih djela za spasenje svijeta. To su muka,
smrt i uskrsnuće.
Mysterium Paschale ili
sveto trodnevlje smrti,
ukopa i uskrsnuća našega
Spasitelja je vrhunac liturgijske godine.
Misom Večere Gospodnje
počinje sveto trodnevlje
i nastavlja se liturgijom
Velikog petka, uskrsnog
bdjenja i mise na Uskrs.
U Općim načelima o
liturgijskoj godini stoji:
Vazmeno trodnevlje Gospodnje muke i uskrsnuća
ističe se kao sjajni vrhunac
čitave liturgijske godine: Krist je naime djelo
ljudskog otkupljenja i
savršene proslave Boga
izvršio poglavito svojim
vazmenim otajstvom,
kada je svojom smrću
uništio našu smrt i svojim
uskrsnućem obnovio naš
život. Zato svetkovina
Vazma ima u liturgijskoj
godini ono dostojanstvo
što ga u tjednu ima dan
Gospodnji.
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Uskrsno vrijeme
Služba riječi u slavlju
vazmene noći svečani
je početak vazmenog
bdjenja. Prvo se blagoslivlje sveta vatra na kojoj
se pali uskrsna svijeća,
simbol uskrsnulog Krista,
te zajednica svečano
pali vlastite svijeće. Nakon toga slijedi vazmeni
hvalospjev kojim se poziva
na uskrsno slavlje:
Nek usklikne sad nebesko
mnoštvo anđela, nek uskliknu službenici Božji i za
tolikog Kralja neka jekne
trublja spasenja! Nek se
raduje i zemlja tolikim
obasjana bljeskom, i rasvijetljena sjajem vječnoga
kralja neka osjeti da je
nestalo po čitavom svijetu mraka! Nek se veseli
i majka Crkva urešena
bljeskom tolikog svjetla i
silnim poklicima naroda
nek odjekne ova dvorana!
Ovo je noć koja svjetlošću
stupa rasprši tmine grijeha. Ovo je noć koja danas po svem svijetu one što
u Krista vjeruju oslobađa
grijeha i od opačina otima,
vraća milosti i pridružuje
svetosti. Ovo je noć u kojoj je Krist raskinuo okove
smrti i kao pobjednik od
mrtvih ustao.
Sveta Nediljica		



Uskrs - Vazam

U crkvi Svete Nediljice u Crnici, na Uskrs, 4. travnja
2010., župnu misu slavimo u 9,30 sati. Nakon mise
obavljamo blagoslov uskrsnih jela.

Uskrsni ponedjeljak

Uskrsni ponedjeljak, 5. travnja 2010., u crkvi Svete
Nediljice u Crnici župnu misu slavimo u 9,30 sati.
Emaus - misno slavlje katolika Šibenske biskupije na
Skradinskom buku u 11 sati predvodi i propovijeda
šibenski biskup msgr. Ante Ivas.

Uzašašće - Spasovo

Četrdeseti dan po Uskrsu, u četvrtak nakon VI.
uskrsne nedjelje, 13. svibnja 2010., slavimo blagdan
Isusova Uzašašća - Spasovo; u crkve Svete Nediljice u
Crnici misu slavimo u 18 sati.

Duhovi - Pedesetnica

Pedeseti dan po Uskrsu, u nedjelju, 23. svibnja 2010.,
slavimo svetkovinu Duhova – Nedjelju Pedesetnicu ili
Pentekoste, u crkve Svete Nediljice u Crnici, za vrijeme župne mise u 9,30 sati.

Presveto Trojstvo

U prvu nedjelju poslije Duhova, 30. svibnja 2010., u
liturgijsko vrijeme kroz godinu slavimo Gospodnju
svetkovinu Presvetoga Trojstva, u crkve Svete Nediljice
u Crnici za vrijeme župne mise u 9,30 sati.

Tijelovo

Tijelovo ili Brašančevo, u četvrtak nakon svetkovine
Presvetoga Trojstva, 3. lipnja 2010., slavimo u crkvi
Svete Nediljice u Crnici za vrijeme župne mise u 9,30
sati.
Istoga dana, večernju misu, u 19 sati, slavimo u katedrali Sv. Jakova u Šibeniku. Tijelovska procesija gradskim ulicama počinje od katedrale nakon večernje
mise. Misno slavlje i tijelovsku procesiju predvodi
šibenski biskup msgr. Ante Ivas.

Prva pričest
Kao duhovnu hranu svojim vjernicima, Isus Krist
je sakrament euharistije povjerio svojoj Crkvi. Zato
kažemo da je euharistijsko slavlje središnje slavlje
kršćanskoga života, jer se tada Isus Krist, kao živi
Kruh, daje svojim vjernicima po svom Tijelu.
Euharistija je izvor i početak svakoga kršćanskoga
života. Zato je vrlo važna odgojna i obrazovna priprema za sakrament prve pričesti.
Priprema djece za prvu pričest pruža prigodu da se i
roditelji uključe u župni vjeronauk.
Poučeni dobrim iskustvom, u kojima je dio roditelja
uistinu uključen kao katehete u pripremu za prvu
pričest svoga djeteta, vrijeme da se ta praksa uvede i
u sve obitelji.
Takvom praksom svećenik bi katehizirao roditelje, a
roditelji djecu. Tada bi došli do željene katehizacije
obitelji. To bi trebalo postati praksa župnoga vjeronauka. A prva pričest nije samo stvar prvopričesnika,
nego i njihovih roditelja, pa i čitave župne zajednice.
U župi Bezgrješnoga Začeća u Crnici, kroz ovu
vjeronaučnu godinu, za prvu pričest priprema se
17 kandidata, 6 dječaka i 11 djevojčica. Priprava se
održava u crkvi Svete Nediljice u Crnici, svake subote
u 10,30 sati i nedjeljom nakon župne mise.

Prva ispovijed za prvopričesnike

U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u subotu, prije
Glušnice, 20. ožujka 2010. u 10,30 sati.
Ispovijed za prvopričesnike i njihove roditelje bit će
i dan prije prve pričesti, u subotu 15. svibnja 2010. u
10 sati.

Slavlje prve pričesti

U nedjelju 16. svibnja 2010. u crkvi Svete Nediljice
u Crnici: jutarnja misa u 8,30 sati, a misa za
prvopričesnike u 10,30 sati.

Gospodine, ti si volio i voliš
djecu. Udijeli nam živu
vjeru, čvrstu nadu i iskrenu
ljubav prema tebi i svima
koje susretnemo.
Molimo te za naše roditelje.
Pomozi im u njihovim
poteškoćama i potakni u
njima brigu za spas povjerene im djece.
Molimo te za naše obitelji,
za sve obitelji naše župe.
Sačuvaj mir, ljubav, radost
i zajedništvo u svim našim
obiteljima.
Obdario si nas snagom
svoje ljubavi: osnažni nas
da tvojom ljubavlju ljubimo
sve ljude.
Obnovi u svojim vjernicima snagu Duha kojim si
nas posvetio, i pomozi nam
da svojim životom doprinesemo posvećenju ovoga
svijeta.
Po Kristovu silasku među
nas i po daru Duha uveo
si nas u svoje božansko
zajedništvo. Pomozi
nam da trajno rastemo
u zajedništvu s tobom te
zavrijedimo vječni život.
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Krizma - Potvrda

Gospodine, tvoji su vjernici već krštenjem primili
radost Duha Kristova
te su u ozračju obitelji
i kršćanske zajednice
nastojali provoditi život
po evanđeoskom nauku.
Svetom potvrdom na
poseban način primaju darove Duha Svetoga kojega
je Krist poslao nad apostole. Ispunjeni istom nadom,
oni žele primiti pečat Dara
Duha Svetoga i svojim
životom potvrditi vjeru u
život budućega vijeka.
Gospodine, naše kandidate za krizmu obilježi
križem i pomazanjem
Duha Kristova. Očuvaj ih
u vjeri, neka se ne stide
pred svijetom ispovijedati
Krista raspetoga i odanom
ljubavlju neka vrše njegove
zapovijedi.
Prati ih svojim blagoslovom da ojačaju u vjeri i
svetošću budu Crkvi na
radost, a djelom i ljubavlju
neka promiču u svijetu
njezin napredak.
Sveta Nediljica		



Sakramenti krštenja, potvrde i euharistije zapravo sačinjavaju jednu cjelinu, jer su to sakramenti
kršćanske inicijacije.
Primanjem sakramenta potvrde krštenik se čvršće
sjedinjuje s Isusom Kristom, obogaćuje se darovima
Duha Svetoga, potpunije se povezuje s Crkvom, a Duh
Sveti mu daje posebnu snagu kako bi mogao riječima i
djelima svjedočiti vjeru u Isusa Krista.
Riječ potvrda dolazi od latinske riječi confirmare, a
znači potvrditi ili ojačati. U sakramentu potvrde mladi kršćani potvrđuju osobno sve ono što su njihovi
roditelji i kumovi obećali umjesto njih na njihovu
krštenju, a to je vjera u Boga Oca, da kao kršćani mogu
živjeti i svjedočiti Isusa Krista te, svjesni prisutnosti
Duha Svetoga, kao takvi pridružuju se, kao odgovorni
članovi, svojoj župnoj zajednici, odnosno Crkvi.
Djeca krštenje primaju kao dojenčad, euharistiju u
trećem razredu osnovne škole, a za potvrdu pojedine
biskupije određuju starosnu dob.
Na župnom vjeronauku krizmanici se upoznaju o Isusu Kristu, Duhu i Crkvi, o primanju Duha i krštenju,
o teološkom razvoju sakramenta potvrde, o potvrdi po nauku Drugoga vatikanskoga sabora, o djelitelju potvrde, o smislu i djelovanju potvrde; zatim o
teološkoj utemeljenosti i praktičnim pitanjima, kao
što je primatelj potvrde i njegovo svjedočenje, kumstvo, katehete, ispovijed i potvrda, i na kraju slijedi neposredna priprema kandidata za ovaj sakrament.
Za sakrament potvrde ili krizme na župnom vjeronauku priprema se 20 kandidata, 15 mladića i 5 djevojaka. Priprava održava se u crkvi Svete Nediljice u
Crnici, svake subote u 10 sati i nedjeljom nakon župne
mise.

Slavlje krizme

U subotu, 24. travnja 2010. u 10,30 sati, u crkvi Svete
Nediljice u Crnici.

Uskrsni kršćanski simbolizam
Uskrsni običaji
Prema liturgijskom kalendaru, nakon pepelnice slijedi šest korizmenih nedjelja: Čista, Pačista, Bezimena,
Sredoposna, Gluha, Cvjetna. U uskrsnom trodnevlju, kao jednom blagdanu koji traje tri dana, slavimo
muku, smrt i uskrsnuće Gospodinovo. S liturgijskom
proslavom Uz liturgijsko uskrsno slavlje u crkvi vezani su i narodni običaji u obitelji koji su obilježavali
radost kršćanskoga Uskrsa.
Uskrsno drvce
Kao što proljeće unosi novu svježinu u prirodu, tako
i uskrsno drvce simbolizira novi život koji su vjernici
zaslužili po Isusovu Uskrsnuću. Uskrsno drvce postavlja se u ukrasnu vazu sa svijećom na vidno mjesto u
obliku grane zimzelenoga stabla, kao što je maslina,
čempres, bor, smreka, koje se ukrašava dekorativnim
biljnim ili cvjetnim ukrasima.
Uskrsni blagdanski stol
Uskrs postaje obiteljsko slavlje za obiteljskim stolom.
Unos proljeća u obiteljski dom, osobito kroz cvjetne
bukete, najčešće od bijeloga cvijeća, i ukrasne voštane
svijeće, redovito bijele boje, bijeli stolnjak, dekorativni
prilozi na stolu, u zajedništvu s pisanicama i ostalim
darovima iz prirode, stvara uskrsno ozračje.
Uskrsno jelo
U svečanom obiteljskom ozračju prvo jutarnje jelo
koje se posluživalo bio je uskrsni blagoslov, iz uskrsne košarice, odnosno hrana koje se nosila na blagoslov na uskrsnu večernjicu (uskrsnu subotu) ili na
uskrsnu jutarnjicu (jutarnju misu na Uskrs). Uskrsno
jelo posluživalo se kao uvod u uskrsni objed koji je bio
posebno svečarski pripremljen.
Uskrsna košarica
Uskrsna košarica je košarica od pletenoga pruća u kojoj
se nosila hrana na uskrsni blagoslov. Sadržaj košarice
različit je prema običaju dotičnoga kraja. Nakon što
bi domaćica košaricu prekrila stolnicom, najčešće bi

Pisanica je ukrasno
kuhano jaje i postala je
kršćanski simbol Uskrsa.
Naziv dolazi od indoeuropskoga korijena riječi pis
= crtati, šarati. Tako bi pisanica značila i - šarenica.
Način oslikavanja povezan
je s običajem dotičnoga
kraja gdje se izrađuju.
Kao što se pile rađa iz
jajeta tako da svojom snagom iznutra samo probija
ljusku, tako se iz groba
nanovo rodio - uskrsnuo
Krist kada da je svojom
božanskom snagom sam
otvorio iznutra grobnu
ploču.
Da bi vjernici osjetili
radost Uskrsa, pisanicu su
trebali pojesti.
Kao ukrsni simbol, pisanica često posluži za dječje
radosti u obliku tucanja
(razbijanja jaja) ili kotrljanja (niz neku kosinu).
Nekada su se pisanice
bojale pomoću prirodnih
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biljnih bojila, kao što je
crveni luk, kora drveća (od
šljive, duda/murve, oraha,
kruške), cvijet ljubice
(skuhani), list peršina...
Slikovni ukrasni motivi
imali su najčešće uskrsnu
poruku, bilo slikanu ili
pisanu.
Spomenimo da su se u
nekim sjeverozapadnim
hrvatskim krajevima mladi
rado matkali (razmjenjivali pisanice) u Matkinu
nedjelju (ili Matkanu
nedjelju, u nedjelju nakon
Uskrsa, u Bijelu nedjelju),
to jest jedni drugima
darivali ukrasne pisanice,
ponekad uz upisane riječi:
Ovo jaje znak ti budi da
te moje srce ljubi; Ovo se
jaje za poljubac daje; Ovo
jaje palo s neba, baš u ruke
kome treba; Ovo jaje od
srca se daje; Sretan Uskrs,
dušo draga.
Zapravo, tim činom
mladi bi htjeli reći da se
poštuju i vole, osobito kod
zaljubljenih parova, kod
kojih je matkanje pisanica
značilo da će se vjenčati do
sljedećega Uskrsa. Preko
čina matkanja sklapalo
se pobratimstvo (ako je
mladić matkao mladića) i
posestrinstvo (ako je djevojka matkala djevojku).
Sveta Nediljica		



u nju stavila uskrsnu hranu, kao što je pogača (kruh),
sirnica, pecivo (pince, vrtanj ili pletenica), pršut ili
šunka, kuhana jaja (pisanice ili oguljena), mlijeko i sir,
vino, sol i šećer, razni začini (kao hren), povrće (kao
listovi bijeloga i crvenoga luka)...
Negdje su domaćice za blagoslov pripremile samo
toliko jaja koliko je članova u obitelji (računajući ponekad i odsutne), a ponegdje se računalo i pokojne
članove koje su poznavali. Osobito su domaćice tih
dana pripremile mliječna peciva i pletenice, štrukle
sa sirom, kolače od dizanog tijesta, sirnice, gibanice,
torte, medenjake, razne sitne kolačiće u obliku zečića,
kokica i pilića...
Sirnica
Sirnica ili pogača (pinca) uskrsni je kruh (kolač) u
Dalmaciji, Hrvatskom primorju i Istri. Oblikuje su
u kuglu koja se, prije pečenja, premaže žumanjkom i
razreže po sredini u obliku križa i pospe šećerom.
Uskrsni zeko
Uskrsni zečić (ili kunić) u hrvatski uskrsni običaj
došao je iz germanskoga područja. U germanskoj mitologiji zec je bio pratilac Ostare boginje proljeća.
Zec je prema kršćanskom pučkom običaju glasnik
Uskrsa. Kao što se zec, nakon zime, iznenada pojavi
u proljeće i tako najavi ljepše i toplije dane, tako se
i Krist, nakon muke i smrti, kao uskrsnuli iznenada
pojavio među svojim učenicima.
Uskrsni krijes
U sjevernim hrvatskim krajevima bio je običaj da se na
uskrsnu subotu pale krjesovi (vuzmenke krisi, vuzmice, vuzemice) tako da se suho granje slaže na hrpu do
pet-šest metara visine. Krjesovi su čuvali cijelu noć, a
palili bi se ujutro prije zore, između 3 i 4 sata. Pepeo bi
se razbacivao po vrtovima i njivama za sretan urod.
Raspetnik i križičari
U nekim krajevima bio je običaj da raspetnik (obraćeni
razbojnik) i križičari (čuvari svetoga groba) nakon
uskrsnih obreda obilaze domove i čestitaju Uskrs uz
pjevanje uskrsnih pjesama. Dolazili bi pred kršćanske
kuće i nudili svakome članu da poljubi križ.

Pastoralne aktivnosti
Misna slavlja
Nedjeljom i svetkovinom 		
u srpnju i kolovozu 		
Radnim danom, prema najavi
od 1. veljače do 31. ožujka
od 1. travnja do 30. lipnja
od 1. srpnja do 31. kolovoza
od 1. rujna do 31. listopada
od 1. studenoga do 8. prosinca
od 9. prosinca do 31. siječnja

u 9,30 sati
u 9 sati
u 17 sati
u 18 sati
u 19 sati
u 18 sati
u 17 sati
u 16 sati

Župni vjeronauk
Vjeronauk za krizmanike
Vjeronauk za prvopričesnike

u 10 sati
u 10,30 sati

Slavlje prve pričesti
U nedjelju 16. svibnja 2010. u crkvi Svete Nediljice u
Crnici: jutarnja misa u 8,30 sati, a misa za prvopričesnike u 10,30
sati.

Slavlje krizme
U subotu, 24. travnja 2010. u 10,30 sati, u crkvi Svete
Nediljice u Crnici.

Roditeljski susreti
Za roditelje svih krizmanika šibenskoga dekanata u
četvrtak 11. ožujka 2010. u Katoličkom domu.
Za roditelje krizmanika u nedjelju, 11. travnja 2010. u
crkvi Svete Nediljice u Crnici nakon župne mise.
Za roditelje prvopričesnika u nedjelju 2. svibnja 2010.
u crkvi Svete Nediljice nakon župne mise.

Pjevanje
Pjevanje za prvopričesnike		
Pjevanje za odrasle subotom		
						

u 11 sati
u 17 sati
ili 17,30 sati

Savršeni župnik propovijeda
točno deset minuta. Pritom
osuđuje sve grijehe, ali
tako da se nitko ne osjeća
povrijeđenim.
Radi od ranoga jutra do
ponoći, ali uvijek je svjež i
odmoren.
Savršeni župnik zadovoljan
je s malim prihodom, uvijek
je pristojno odjeven, vozi
novi auto, kupuje i čita
najnovije knjige, a polovicu
svoga prihoda daje za potrebe župe i siromašnih.
Star je 29 godina, a ima 40
godina iskustva.
Uz to još dobro izgleda.
Savršeni župnik izgara u
radu s mladeži, a najviše
vremena provodi sa starijim
ljudima.
Njegovo se ozbiljno i dostojanstveno lice uvijek
smiješi, jer on ima smisla za
humor koji ga osposobljava
da se veže samo za župu.
Savršeni župnik dnevno
posjeti desetak obitelji i bolesnika, ali je uvijek u župnom
uredu kad ga netko zatreba.
Savršeni župnik u svemu
sluša savjet svoga župnoga
vijeća, a donosi samostalne
odluke na opće zadovoljstvo
svih župljana.
Svim se srcem posvećuje redovitim polaznicima nedjeljne svete mise, a sve vrijeme
troši na obraćanje mlakih i
rubnih kršćana.
Savršeni župnik obično živi
u susjednoj župi.
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Deset stvari o kojima te Bog
neće pitati u onaj dan:
Bog te neće pitati kakav si
auto vozio. Pitat će te koliko
si osoba, koje nisu imale
prijevoz, odvezao na njihovo
odredište.
Bog te neće pitati za kvadraturu tvog doma. Pitat će
te koliko si osoba ugostio u
svome domu.
Bog te neće pitati kakvu si
odjeću imao u svom ormaru.
Pitat će te kolikima si pomogao da se odjenu.
Bog te neće pitati kolika ti je
bila najveća plaća. Pitat će te
jesi li se kompromitirao kako
bi ju dobio i zadržao.
Bog te neće pitati koja je bila
tvoja najveća pozicija na radnom mjestu. Pitat će te jesi li
svoj posao obavljao najbolje
što si mogao.
Bog te neće pitati koliko si
prijatelja imao. Pitat će te
kolikima si ti bio prijatelj.
Bog te neće pitati u kakvom
si susjedstvu živio. Pitat će
te kako si se odnosio prema
svojim susjedima.
Bog te neće pitati o boji tvoje
kože. Pitat će te za sadržaj
tvog bića.
Bog te neće pitati zašto ti je
trebalo dugo da pronađeš
Spasenje. On će te očinski
odvesti u tvoj dom u Raj, a ne
u ralje Pakla.
Jednoga dana kad dođemo
pred lice Božje, neće nas pitati koje smo vjere, koliko smo
izmolio molitava, nego koliko
smo ljubili svoje bližnje.
Sveta Nediljica		

11

Vjerski tečaj za vjenčanje
Mjesto održavanja
Župa Srca Isusova na Baldekinu
Ivana Gundulića 7
Telefon 022/ 339 266
Voditelj župnik don Tomislav Puljić
Vrijeme održavanja
od 11. do 15. siječnja u 19 sati
od 8. do 12. ožujka
u 19 sati
od 19. do 23. travnja u 19,30 sati
od 17. do 21. svibnja u 19,30 sati
od 14. do 18. lipnja
u 19,30 sati
od 13. do 17. rujna
u 19,30 sati
od 11. do 15. listopada u 19,30 sati
Prije pripreme bračni parovi su dužni dogovoriti
mjesto i vrijeme vjenčanja sa svojim župnikom. Na
tečaj se nije potrebno prijavljivati. Po završetku tečaja,
dobiva se potvrda koja se donosi svom župniku.
Potrebni dokumenti za vjenčanje
krsni i slobodni list (potražiti u župi krštenja)
potvrda o pohađanju tečaja
popunjeni formulari iz Matičnog ureda

Dekanatski susreti
Susret krizmanika šibenskoga dekanata u subotu 13.
ožujka 2010. u franjevačkom samostanu sv. Ante Padovanskoga na Šubićevcu u 10 sati.
Susret ministranata šibenskoga dekanata u petak, 9.
travnja 2010. u Katoličkoj školi u Šibeniku.

Hodočašća
Hodočašće svećenika i vjernika u katedralu sv. Jakova
u Šibeniku u subotu 22. svibnja 2010.
Hodočašće hrvatskih svećenika u katedralu Uznesenja
Marijina u Zagrebu u subotu 15. svibnja 2010.
U prigodi proslave svećeničke godine, hodočašće
svećenika u Rim 10. i 11. lipnja 2010.

Krštenja u 2009.
U Maticu krštenih župe Bezgrješnoga Začeća u Crnici u
2009. upisani su sljedeći krštenici:
Lea Gabriela Kedžo, krštena 16. travnja 2009. u crkvi
Svete Nedijice u Crnici; krstitelj fra Nikola Ćurčija,
župnik.
Frane Sladić, kršten 19. travnja 2009. u crkvi Svete Nedijice u Crnici; krstitelj fra Nikola Ćurčija, župnik.
Gabriel Kraljević, kršten 3. svibnja 2009. u crkvi Svete
Nedijice u Crnici; krstitelj fra Nikola Ćurčija, župnik.
Lana Vrančić, krštena 31. svibnja 2009. u crkvi Svete
Nedijice u Crnici; krstitelj fra Nikola Ćurčija, župnik.
Slobodan Antonio Koščica, kršten 4. srpnja 2009. u
crkvi Svete Nedijice u Crnici; krstitelj fra Nikola Ćurčija,
župnik.
Leona Vrančić, krštena 27. rujna 2009. u crkvi Svete Nedijice u Crnici; krstitelj fra Nikola Ćurčija, župnik.
Roko Pašajlić, kršten 11. listopada 2009. u crkvi Svete
Nedijice u Crnici; krstitelj fra Nikola Ćurčija, župnik.
Roko Petrina, kršten 18. listopada 2009. u crkvi Svete
Nedijice u Crnici; krstitelj fra Nikola Ćurčija, župnik.
Gabrijel Škugor, kršten 7. studenoga 2009. u crkvi Svete
Nedijice u Crnici; krstitelj fra Nikola Ćurčija, župnik.

Vjenčanja u 2009.
U Maticu vjenčanih župe Bezgrješnoga Začeća u Crnici u 2009. upisani su sljedeća vjenčanja
Ante Kedžo, sin +Jere i Ike rođ. Čogelja, rođen 13.
svibnja 1970. u Šibeniku i Danijela Jelušić, kći Josipa
i Anice rođ. Stanić, rođena 31. svibnja 1983. u Bielefeldu u Njemačkoj, vjenčani u crkvi Svete Nediljice u
Crnici, 16. travnja 2009.
Nino Tomislav Škugor, sin Mladena i Dušanke rođ.
Škorić, rođen 30. srpnja 1974. u Šibeniku i Andrijana
Šišara, kći Vjekoslava i Nade rođ. Sunara rođena 19.
prosinca 1980. u Šibeniku, vjenčani u crkvi Svete Nediljice u Crnici, 7. studenoga 2009.

Jedan dječak je želio susresti
Boga. Znao je da treba dugo
putovati do mjesta gdje
Bog živi, pa je zato u svoju
školsku torbu spremio omiljene kolačiće i pakiranje od
šest bočica voćnog soka te
krenuo u svoju pustolovinu
Kad je odmakao, susreo
je nekog starca. Sjedio je
u perivoju i mirno hranio
nekoliko golubova. Dječak
je sjeo blizu njega i otvorio
svoju torbu. Upravo se htio
osvježiti voćnim sokom
kad spazi da starac izgleda
gladan, pa mu ponudi jedan
kolačić.
Starac ga je zahvalno primio
i nasmiješio se dječaku.
Njegov je osmijeh bio tako
prijateljski da je dječak
zaželio ponovno ga vidjeti, pa mu je sada ponudio
bočicu voćnog soka.
Starac mu se ponovno
nasmiješio. Dječak je bio
izvan sebe. Sjedili su čitavo
popodne jedući slatkiše i
smijući se, bez da su izgovorili jednu jedinu riječ.
U međuvremenu se
smračilo, dječak je osjetio
umor i ustao je da pođe, ali
tek što je napravio nekoliko
koraka, okrenuo se, potrčao
nazad do starca i snažno ga
zagrlio. Starac mu je darovao najveći osmijeh do sada.
Kada je dječak ubrzo otvorio vrata svoje kuće, majka
je bila iznenađena radošću
12
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na njegovom licu. Upitala
ga je:
- Što je to što si danas napravio da te je tako obradovalo?
Odgovorio je:
- Ručao sam s Bogom.
No, prije nego što je njegova
majka uspjela odgovoriti,
dodao je:
- Znaš što, Bog ima najljepši
osmijeh koji sam ikada
vidio.
U međuvremenu starac,
također prožet radošću,
vratio se kući. Njegov je sin
bio začuđen odsjajem mira
na njegovom licu i upitao
ga je:
- Tata, što je to što si danas
učinio da te je tako obradovalo?
Odgovorio je:
- Jeo sam kolačiće u perivoju s Bogom.
Za svaki slučaj, prije nego
što je njegov sin odgovorio,
dodao je:
‘Znaš što, puno je mlađi
nego što sam mislio.
Prečesto podcjenjujemo
snagu dodira, ljepotu
osmijeha, slast ljubazne
riječi, zvuk uha koje nas
sluša, iskrene pohvale ili
najmanji čin pažnje, a svi
oni imaju snagu darovati
nam život.
Ljudi ulaze u naš život sasvim slučajno i u bilo kojem
trenutku u životu. Sve ih
jednako prihvatimo.
Sveta Nediljica		
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Crkveni sprovodi
Na području grada Šibenika postoji tri groblja: groblje
Svete Nediljice u Crnici, groblje Svete Ane na tvrđavi
sv. Mihovila i novo groblje na Kvanju izvan grada.
U Maticu umrlih župe Bezgrješnoga Začeća u Crnici
u 2009. upisani su sljedeći pokojnici:
+Anđelko Baljkas, rođen 30. srpnja 1928., umro 1.
ožujka 2009., pokopan na Kvanju, 3. ožujka 2009.
+ Ankica Polić, rođena 1925., umrla 9. ožujka 2009.,
pokopana na Kvanju, 12. ožujka 2009.
+ Stjepan Mileta, rođen 26. prosinca 1932., umro
10.ožujka 2009., pokopan na Kvanju,13. ožujka 2009.
+ Draginja Šišak, rođena 26. studenoga 1926., umrla 1. travnja 2009., pokopana na Kvanju, 4. travnja
2009.
+ Dume Šarić, rođen 25. rujna 1937., umro 15. lipnja
2009., pokopan na Kvanju 16. lipnja 2009.
+Marija Ćaleta, rođena 21. siječnja 1922., umrla 5. srpnja 2009. pokopana u Bilicama, 6. srpnja 2009.
+ Teodora Baljkas, rođena 10. kolovoza 1921., umrla
24. rujna 2009., pokopana na groblju Svete Ane, 26.
rujna 2009.
+ Ivo Labura, rođen 14. kolovoza 1934., umro 5. listopada 2009., pokopan u Crnici, 7. listopada 2009.
+ Ivanka Trlaja, rođena 2. studenoga 1929., umrla 16.
studenoga 2009., pokopana u Crnici, 18. studenoga
2009.
+ Katica Krnić, rođena 5. prosinca 1930., umrla 22.
studenoga 2009., pokopana u Bilicama, 25. studenoga
2009.
+ Branko Nimac, rođen 26. srpnja 1942., umro 27.
prosinca 2009., pokopan na Kvanju, 29. prosinca
2009.
+ Zdenka Vudrag, rođena 1962., umrla 28. prosinca
2009., pokopana na Kvanju, 30. prosinca 2009.
Pokoj vječni daruj im, Gospodine.

Pastoralno izvješće
Prema crkvenom običaju, sve obavijesti u župi javljamo za vrijeme nedjeljnih župnih obavijesti, preko web
stranica naše župe (www.zupa-crnica.com) i u župnom
listu Sveta Nediljica (dva puta godišnje).
Maši župljani mogu se prijaviti za sakramente osobno
župniku. Za krštenje i vjenčanje mjesec dana prije, a za
prvu pričest i krizmu na početku školske godine.
U župi smo osnovali župni caritas 9. veljače 2005. kao
župnu pastoralnu ustanovu odobrenu od nadležne
crkvene vlasti u svrhu promicanja djelotvorne kršćanske
ljubavi u župi. Članovi župnog caritasa nastoje obići i
pomoći najpotrebnije u župi. Njima pomažu članovi
volonteri i dobrovoljni djelatnici.
U našoj župi postoji Bratovština Bezgrješnoga Začeća,
a članovi se, prema svojim statutima, također uključuju
u vjerski i karitativni život.
Naš pjevački zbor okuplja se svakog tjedna subotom
u popodnevnim satima u crkvi na probama pod vodstvom Božidara Grge. Svi koji imaju smisla za pjevanje,
mogu se uključiti u crkveni zbor.
Pozivamo i mlade, osobito prvopričesnike, da se
priključe našim ministrantima u služenju kod oltar.
Naša župa ima i čitače misnih čitanja riječi Božje na
svetoj misi.
Uz redovite pastoralne aktivnosti, kroz mjesec svibanj i
listopad obavljamo pobožnosti u čast Gospi, kada radnim danom svaku večer molimo krunicu, a nedjeljom
prije župne mise.
Bolesnike u župi pohodimo prema potrebi i pozivu te
im podjelimo svete sakramente. A redovito ih posjetimo za Božić i Uskrs. Sve bolesnici koji se nađu u bolnici redovito posjećuje bolnički kapelan fra Mate Topić
(kojega se može pozvati i na mobitel: 098870009).
Nekoliko puta kroz godinu organiziramo zajednička
ispovijed u crkvi Svete Nediljice, kao za Božić i Uskrs i
prije slavlje prve pričesti i krizme.
Prigoda je za ispovijed prije svake svete mise u crkvi.

U ime mjesnoga biskupa,
župom upravlja svećenik
župnik, a pomažu mu pastoralno i ekonomsko župno
vijeće.

Pastoralno vijeće
Šibenski biskup msgr. Ante
Ivas, dekretom br. 451/09 od
16. lipnja 2009. na tri godine
potvrdio je predložene
članove u Župno pastoralno vijeće župe Bezgrješnog
Začeća u Crnici:
Josip Škorić
Ankica Jurišić
Zdenka Dulibić
Božidar Grga
Zvone Deronja
Marija Deronja
Ante Ninić
Nino Tesla
Marija Ninić
Sineva Paić
Miranda Jelić
Branka Bukić

Ekonomsko vijeće
Šibenski biskup, dekretom
br. 447/09. od 16. lipnja
2009. na tri godine potvrdio
je predložene članove u
Župno ekonomsko vijeće
župe Bezgrješnog Začeća u
Crnici:
Sineva Paić
Ankica Jurišić
Božidar Grga
Ante Ninić
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Materijalni vjernički doprinosa Župe Bezgrješnoga
Začeća u Crnici nije određen
crkvenim propisima koji bi
točno propisivali koliko i tko
treba dati kao prilog, jer su
milostinja i milodari slobodni dar svakoga pojedinog
vjernika, koji daruje u skladu
s onim koliko može doprinijeti za crkvene potrebe.
Zakonik kanonskoga prava
u kanonu 1260 naglašava da
»Crkva ima pravo zahtijevati
od vjernika ono što joj je
potrebno za vlastite svrhe«, a
u drugim kanonima dodaje
da je »vjernicima slobodno
davati vremenita dobra u
korist Crkve«.
Naš mjesni biskup često
podsjeća vjernike na obvezu
pomaganja Crkvi u potrebama da bismo imali sve što je
potrebno za bogoštovlje, za
djela apostolata i za dolično
uzdržavanje svećenika.
Svaki istinski vjernik svoju
zajednicu – župnu, crkvenu – treba doživljavati kao
svoju duhovnu zajednicu i
skrbiti za potrebe, kako za
održavanje objekata (crkve),
tako i za pomoć najpotrebnijim u župi (u sklopu
karitativne službe) i za
uzdržavanje svećenika.
U kojoj će mjeri materijalno
pomoći, svaki vjernik bi trebao procijeniti po svojoj savjesti, kako bi živio u skladu
između onoga što ispovijeda
i onoga što živi.
Sveta Nediljica		
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Dobrotvornost
Prema petoj crkvenoj zapovijedi, koja glasi: Doprinosi
za crkvene potrebe, dragi vjernici, u svakom župnom
listu objavljujemo vaš prilog kao dar za crkvu Svete
Nediljice u Crnici. Tako, tim prilozima, uređujemo
crkvu, uljepšavamo unutrašnjost, nabavljamo misno
ruho i sveto posuđe, obnavljamo svete slike.
Vašu dobrotvornost upisujemo u knjigu dobročinitelja
crkve Svete Nediljice. Svoje novčane priloge možete
predati u Župnom uredu, u sakristiji ili poslati na
župni žiro račun.
Posebno smo najavili akciju za obnovu stare slike
Svete Nediljice, koju, nakon restauracije, želimo postavit za štovanje.
Prosinac
Marija Gojanović 100 kn, Marija Vrzić 50 kn, NN
100 kn, Duško Lambaša 100 kn, Matija Radovčić 100
kn, Mirjana Baljkas 60 kn, Obitelj Paić 100 kn, Obitelj
Lambaša 50 kn, Danica Kundid 100 kn, Ankica Jurišić
100 kn.
Siječanj
Obitelj Rakić 200 kn, Obitelj Zoričić 200 kn, Veronika
Mrčela 50 kn, Neven Ninić 50 kn za sliku, Obitelj Škorić
50 kn, Danica Kundid 100 kn, Danica Šupe 50 kn, Matija
Radovčić 100 kn, Božidar Grga 200 kn za sliku, Josip
Škorić 100 kn za sliku, Mišo Ninić 50 kn, V. Zaninović
300 kn, Lucija Nadoveza 50 kn, Obitelj Dulibić 50 kn.
Veljača
Ankica Jurišić 100 kn, Vinka Lemac 50 kn, Matija
Radovčić 100 kn, Milka Jušić 50 kn, Obitelj Jurić 100
kn, Obitelj Nene Rak 200 kn, NN 200 kn, Anka Gatara
100 kn, Obitelj Dulibić 50 kn, Obitelj Bejić 100 kn.
Ožujak
Vinko Zaninović 100 kn, Matija Radovčić 100 kn,
Mara Vidović 50 kn.

Misno slavlje u crkvi Svete
Nediljice u Crnici u Šibeniku
Crkva kao zajednica vjere u Isusa Krista počiva na temeljima apostolske i proročke službe. Tako ima svoje
predvoditelje: papu, biskupe, svećenike i đakone.
Svi su kršćani pozvani da riječju i životom svjedoče o
istini što su je primili na krštenju. To je opće svećeništvo
vjernika. Ipak, Crkva kao uređena zajednica ima ministerijalno svećeništvo koje se na poseban način
posvećuje službi navješćivanja evanđelja i slavljenja
svetih otajstava.
Katolici iz cijeloga svijeta pozvani su moliti za svoje
svećenike, kako je naglasio papa Benedikt XVI., kada
je, 19. lipnja 2009., na blagdan Presvetoga Srca Isusova i na Svjetski dan molitve za svećeničko poslanje,
svečano proglasio svećeničku godinu pod geslom: Kristova vjernost - svećenikova vjernost.
Kao vjernici župe Bezgrješnoga Začeća u Crnici, svake
prve nedjelje u mjesecu u crkvi Svete Nediljice molimo
za svećenička i redovnička zvanja.

Redovito misno slavlje

u srpnju i kolovozu u 9 sati

radnim danom
		
prema najavi, u večernjim satima

GLASILO ŽUPE BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA

SVETA

nediljica
CRNICA
God V.

Uskrs, 2010.

22000 ŠIBENIK
Šubićevac
Mažuranićeva 3a
Telefon
022/312-679
Mobitel
098/9151222
e-mail
nikola.curcija@si.t-com.hr
web stranice
www.zupa-crnica.com
Nakladnik
Župa Bezgrješnoga Začeća
Blažene Djevice Marije
Šibenik - Crnica
Za nakladnika
fra Nikola Ćurčija, župnik

nedjeljom i svetkovinom
		
župna misa u 9,30 sati
		

Glasilo Župe
Bezgrješnoga Začeća
Blažene Djevice
Marije Šibenik Crnica

ŠIBENIK
br. 1 (8)

Glasilo izlazi dva puta
godišnje uz pripomoć
župljana i dobročinitelja
Broj 1/2010. (8) tiskan je
u tiskari Dalmacija-papir
u Splitu, u 500 primjeraka
na 16 stranica formata B5
OIB Župe
62155125911
Žiro račun
Jadranska banka d. d.
Šibenik
2411006-1121000204
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