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Dragi župljani i štovatelji Svete Nediljice, mi smo 
vjernici čežnje i razmišljamo o svojoj budućnosti. 
Tako u došašću ulazimo u početak vremena koje je 
čitavo okrenuto prema Božiću. 
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, kao župljani, 
okupljamo se već 40 ljeta oko oltara Kristova da na 
vidljivi način iskažemo svoje kršćansko dostojanstvo. 
U nastojanju da izvršimo Kristovu oporuku, tako 
svake nedjelje naša kamena crkva kao građevina 
postaje mjesto susreta žive Crkve.
Kako vam je poznato, ljetos su nastale personalne 
promjene u Župi Bezgrješnoga začeća Blažene djevice 
Marije u Crnici kada je bivšega župnika fra Antu 
naslijedio novi župnik fra Nikola. 
Nakon što smo jesenas započeli novu radnu godinu, 
a djeca novu školsku i vjeronaučnu godinu, sada je 
došlo vrijeme da se pripravimo za zajedničko župno 
slavlje - za svetkovinu Bezgrješnoga začeća Blažene 
djevice Marije. To će ujedno biti i naša priprava za 
božićne blagdane koji nas očekuju.
Za vjerske potrebe, dragi župljani i štovatelji Svete 
Nediljice, možete se obratiti svom župniku koji je 
nastanjen u župnoj kući Gospe van Grada u Varošu.
U očekivanju zajedničkoga susreta na zajedničkom 
slavlju u zajedničkoj crkvi, po zagovoru Svete Nediljice, 
neka vam dobri Bog udijeli obilje nebeskih darova, 
želi vaš župnik fra Nikola Ćurčija. 

U ime Oca i Sina i Duha 
Svetoga. Amen.

Da bismo, župljani i 
župnik, bili što više 
povezani u svijetu 
suvremenih elektronskih 
komunikacija, pokrenuli 
smo, u prigodi 40. 
obljetnice osnivanja Župe 
Bezgrješnoga začeća 
Blažene djevice Marije u 
Šibeniku u Crnici (1966. 
- 2006.), župni list pod 
nazivom: Sveta Nediljica. 

Naša župna crkva na 
gradskom području 
Crnica pod imenom Sveta 
Nediljica prepoznatljivi 
je kršćanski simbol u 
šibenskom kraju. Tako 
će i naš župni list biti 
prepoznatljivi kršćanski 
smjerokaz vjernicima koji 
se okupljaju u istoimenoj 
crkvi. 
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Djelovanje vjerskih zajednica u Narodnoj Republici 
Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata, tako i 
Katoličke crkve, određivao je Zakon o pravnom 
položaju vjerskih zajednica iz 1953. godine. Zakon 
je imao 24 člana i previše je bio rastezljiv i davao je 
lokalnim vlastima previše ovlasti u odlučivanju. Iako 
je vjera, prema ovom Zakonu (čl. 1.), bila privatna 
stvar svakoga građanina, vjernici su bili slobodni u 
ispovijedanju vjere samo u vjerskim prostorima. 
Kao nadopunu na Zakon o pravnom položaju 
vjerskih zajednica, Izvršno vijeće sabora Narodne 
Republike Hrvatske, od 12. srpnja 1961., donijelo 
je Uredbu o pravnom položaju vjerskih zajednica. 
Ovom Uredbom državne vlasti su odredile značenje 
crkvenoga prostora koji mora služiti samo u vjerske 
svrhe. Vjerska zajednica, prema Uredbi, dužna je 
obavijestiti općinski Odjel za unutrašnje poslove ako 
želi da nova zgrada, odnosno nova prostorija, služi za 
vjerske obrede. Iako je, prema Uredbi (čl. 1.), vjerska 
zajednica samo dužna obavijestiti općinski Odjel za 
unutrašnje poslove o novim prostorijama, u stvarnosti 
je, često, trebalo dugo čekati odobrenje, odnosno 
uporabnu dozvolu. 
Odnos Crkve i Države odredio je Protokol između 
Svete Stolice i Vlade Socijalističke Federativne 

Osnivanje Župe BezgrješnOga začeća 
BlaŽene djevice Marije u crnici

Naziv “Crnica” kroz 
povijest pisalo se na 
različite načine: Carvnica, 
Cermnica, Cernica, 
Carovnica, Carvnica, 
Carnica, Zarnica.
Ime najvjerojatnije 
dolazi od pojma «crn» 
ili «crnika» jer je ovo 
područje nekad bilo 
prekriveno crnogoričnom 
šumom, a ne, kako neki 
tvrde, da ime dolazi od 
crne kuge koja je u ovom 
kraju harala od 1649. do 
1650., u vrijeme kada 
je iz ovoga kraja iselilo 
mnoštvo stanovništva.

Šibenski biskup msgr. 
Josip Arnerić, prema 
Odluci br. 972, osnovao 
je, 4. studenoga 1966., 
župu Bezgrješnoga Začeća 
Blažene Djevice Marije u 
Crnici.

Uspomenu na događaj 
ustanovljenja naše župe  
proslavit ćemo u petak, 
8. prosinca 2006., na 
svetkovinu Bezgrješnoga 
Začeća u crkvi Svete 
Nediljice kako smo naveli 
na 4. stranici ovoga broja 
našega župnoga lista. .
Budući da su župne 
prostorije neprikladne 
i nisu uređene za 
prigodničko okupljanje, 
naše slavlje održat ćemo, 
kako smo najavili u 
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Republike Jugoslavije, potpisan u Beogradu 25. lipnja 
1966. godine. Prema Protokolu, katolički svećenici 
su dužni obavljati vjerske obrede samo u crkvenim 
prostorijama bez političke zloupotrebe. 

Koristeći ovlasti mjesnoga biskupa, sukladno kanonu 
1428. par. 1., odnosno pozivajući se na kanone 216. i 
1427. crkvenoga Zakonika,  msgr. Josip Arnerić odlučio 
je osnovati nove župe na šibenskom području. U 
jugoistočnom dijelu šibenskoga dekanata, 19. kolovoza 
1964., osnovao je dvije župe: Župu Sv. Josipa Radnika 
u Ražinama, jer se Donje Polje, oko Tvornice lakih 
metala (TLM), napučilo radničkim stanovništvom, 
i Župu Uznesenja Marijina u Grebaštici, jer se oko 
Jadranske magistrale povećao broj novoizgrađenih 
stambenih kuća.
U to vrijeme na području grada Šibenika bile su tri 
župe: Župa Sv. Jakova u Gradu, Župa Sv. Križa u Docu 
i Župa Gospe van Grada u Varošu. 
Budući da je «industrijska revolucija» 60-ih godina 20. 
stoljeća napučila mnoštvo radničkoga stanovništva 
kako na gradsko područje tako i u prigradska naselja, 
msgr. Arnerić osnovao je, 4. studenoga 1966., šest 
novih župa šibenskoga dekanata: Župu Imena Isusova 
na Baldekinu (odluka br. 971), Župu Bezgrješnoga 
Začeća u Crnici (odluka br. 972), Župu Pohođenja 
Marijina u Njivicama (odluka br. 973), Župu 
Uznesenja Marijina u Bilicama (odluka br. 974), Župu 
Gospe od Zdravlja u Dubravi (odluka br. 975) i Župu 
Sv. Jeronima na Meterizama (odluka br. 976). 

Iznad jadranske magistrale, jugoistočno od Drniške 
ceste, nastalo je, 70-ih godina 20. stoljeća, novo 
gradsko naselje na Šubićevcu, koje je pripadalo 
župi Sv. Jeronima na Meterizama. Msgr. Arnerić 
osnovao je, 13. studenoga 1978., novu Župu Sv. Ante 
Padovanskoga na Šubićevcu. 
Budući da je tada šibenski dekanat imao 26 župa, 
msgr. Arnerić je, 1978., osnovao dva nova dekanata: 
rogoznički dekanat sa šest župa i ražinski dekanat s 
osam župa, a šibenski dekanat je imao četrnaest župa, 
osam gradskih i šest prigradskih župa. 

župnim obavijestima, 
samo u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici.

Neka ova jubilarna ali 
skromna proslava bude 
svima nama poticaj da se 
već dogodine “uselimo” u 
obnovljene prostorije.
Ordinarij Šibenske 
biskupije i naš otac 
biskup msgr. Ante Ivas 
pokazali su razumijevanje 
za naše poteškoće i više 
puta, usmeno i pismeno, 
izrazili želju da nam 
pomognu u obnovi našega 
pastoralnoga centra. U 
tu svrhu biskupijski Ured 
za graditeljstvo Šibenske 
biskupije, prošle godina, 
učinio je idejni projekt i 
predračun obnove. Ovu 
obnovu rado podupiru 
i naši dobročinitelji, pa 
ćemo pripomoći i mi kao 
župljani. 

Stoga, svoje priloge 
možete dostaviti u 
Župni ured ili poslati 
na župni žiro račun koji 
smo objavili na zadnjoj 
stranici ovoga broja 
našega župnoga lista. 
Vaše novčane priloge, 
dragi župljani i štovani 
dobročinitelji, upisat ćemo 
u knjigu Dobrotvora crkve 
Svete Nediljice, a imena 
darovatelja objavljivat 
ćemo i u župnom listu.
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Proslavu župne svetkovine Bezgrješnoga začeća 
Blažene djevice Marije i proslavu 40. obljetnice 
osnutka Župe Bezgrješnoga začeća Blažene djevice 
Marije u Šibeniku na gradskom području Crnica u 
župnoj crkvi Svete Nediljice obavit ćemo prema slijedu 
kojega smo najavili u župnim obavijestima:

Devetnica

od srijede, 29. studenoga 
do četvrtka 7. prosinca 2006:

 u 16,30 sati
  Gospina krunica i lauretanske litanije

 u 17 sati
  večernja misa

Svetkovina 

u petak, 8. prosinca 2006:

 u 9,30 sati
  župna misa
  predvodi i propovijeda 
  župnik fra Nikola Ćurčija

 u 17 sati
  misa zahvalnica
  predvodi i propovijeda 
  šibenski biskup msgr. Ante Ivas

Dragi župljani na dobro vam došla župna svetkovina 
Bezgrješnoga začeća Blažene djevice Marije. Za vas 
mole vaši župnici: fra Brenardin Tičić, fra Stanko 
Mandac, fra Petar Bezina, fra Ljubo Ivančević, fra 
Nedjeljko Tabak, fra Božo Ćurčija, fra Branimir 
Šegota, fra Ante Vukušić i fra Nikola Ćurčija.

Proslava svetkovine Bezgrješnoga 
začeća Blažene djevice Marije u Crnici Teme i propovjednici

U srijedu, 29. XI. 2006: 
Marija izabrani Izdanak, 
župnik fra Nikola Ćurčija
U četvrtak, 30. XI. 2006: 
Marija u Naviještenju, 
župnik Gospe van Grada 
fra Ivan Maletić
U petak, 1. XII. 2006: 
Pohod rodici Elizabeti, 
župnik fra Nikola Ćurčija
U subotu, 2. XII. 2006: 
Marija u Bogojavljenju, 
župnik Gospe van Grada 
fra Ivan Maletić
U nedjelju, 3. XII. 2006: 
Marija od Kane, župnik 
fra Nikola Ćurčija
U ponedj., 4. XII. 2006: 
Marija Majka Spasiteljeva, 
župni vikar Gospe van 
Grada fra Marko Domazet 
Lošo
U utorak, 5. XII. 2006: 
Marija u Prikazanju, 
magistar novaka na 
Visovcu fra Josip 
Cvitković
U srijedu, 6. XII. 2006: 
Marija iz Nazareta, 
magistar novaka na 
Visovcu fra Josip 
Cvitković
U četvrtak, 7. XII. 2006: 
Marija Bogorodica, 
magistar novaka na 
Visovcu fra Josip 
Cvitković
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Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože, o svet-
kovini Bezgrješnoga začeća Blažene djevice Marije,  
hvalimo te, blagoslivljamo te i slavimo te. 

Majka tvoga Sina i naša Majka Marija najljubaznije 
pritječe u pomoć svojoj djeci koja su u nevoljama. Sto-
ga se k njoj utječu - dolazeći u svetište njoj posvećeno 
- da, po njezinu zagovoru, opet prime zdravlje duše i 
tijela.
Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože, znamo 
da savršeno i potpuno spasenje ne možemo postići na 
ovom svijetu: naš je život izložen boli, patnji, smrti. 
Tvoj lijek za naše zdravlje jest Isus Krist, koga si po-
slao k nama kao Spasitelja i Liječnika tijela i duše. Po 
zagovoru Blažene djevice Marije, molimo te, da nas 
Kristove boli iscijele da ozdravljeni prispijemo u ne-
besko slavlje.
Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože, hvala ti 
što si nam Majku svoga Sina dao za zaštitnicu i suput-
nicu, jer vjernicima koji zazivaju njezinu zaštitu, sja 
kao znak ozdravljenja i višnje nade.
Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože, dok 
putujemo zemljom, tvoje spasenje obuzima čitava 
čovjeka, naše tijelo i našu dušu. Po zdravlju posve se 
mijenja naše stanje; tlačenje se okreće u slobodu, ne-
znanje u spoznaju istine, bolest u zdravlje, žalost u ra-
dost, smrt u život, robovanje grijehu u dioništvo tvoje 
božanske naravi. Po zagovoru Blažene Djevice Marije, 
molimo te, udijeli nam zdravlje i duše i tijela, da ti u 
zdravom tijelu uzmognemo zdravom dušom iskazati 
slavu.
Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože, tvoj Sin, 
Isus Krist, od proroka nazvan Sluga Gospodnji, ponio 
je naše bolesti, naše boli na sebe uzeo i njegove nas 
rane iscijeliše. Po zagovoru Blažene Djevice Marije, 
Gospe van Grada, molimo te, primi nas duha ponizna 
i srca skrušena.

Vjernička molitva Blaženoj djevici 
Mariji bez grijeha začetoj

Gospodine, sveti Oče, 
svemogući vječni Bože, ti 
si Blaženu Djevicu Mariju 
dao za majku Kristu, 
početniku Novoga saveza, 
i učinio je prvinom svoga 
novoga naroda. 

Ona je uistinu, začeta bez 
ljage i obilno obdarena 
darovima milosti, nova 
Žena i prva učenica 
Novoga zavjeta; Žena koja 
je radosna u tvojoj službi, 
poučljiva glasu Duha 
Svetoga i brižna čuvarica 
tvoje riječi; Žena zbog 
vjere blažena, u Potomku 
blagoslovljena, među 
poniznima uzvišena; Žena 
u trpljenju jaka, vjerna uz 
križ svoga Sina, u smrti 
slavna. 

Zato si ti svetoj Djevici 
Mariji dao srce mudro i 
poučljivo da tvoju volju 
savršeno ispuni; srce 
novo i blago, u koje ćeš 
milostivo upisati zakon 
Novog saveza; srce 
jednostavno i čisto, kojim 
će zaslužiti da kao djevica 
začne tvoga Sina i tebe 
zauvijek radosno gleda; 
srce jako i budno, kojim 
će neustrašivo ponijeti 
mač boli i vjerno očekivati 
uskrsnuće Sina. 
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Liturgijski kalendar

Došašće

Prva nedjelja došašća početak je liturgijske ili crkvene 
godine. Došašće - advent je vremensko razdoblje 
liturgijske godine od četiri nedjelje prije Božića. 
Današnje došašće, nakon Kristova odlaska - Uzašašća, 
je vrijeme iščekivanja ponovnog dolaska Spasitelja na 
kraju vremena.
Obećani dolazak Boga u liku čovjeka - došašće - 
adveniat -  ispunilo se na Božić. Bog i čovjek susreli 
su se u Bogočovjeku - u osobi Isusa kao Spasitelja. 
Starozavjetno otajstvo iščekivanja Spasitelja, Isusovo 
rođenje i otkupiteljska žrtva na drvu križa, Crkva je 
postavila u vremenski ciklus građanske godine.

Misno slavlje u došašću
 nedjeljom i svetkovinom
  župna misa u 9,30 sati 

 radnim danom 
  prema dogovoru

Božićno vrijeme 

Ispovijed

Bolesnička božićna ispovijed

Stariji, bolesni i nemoćni vjernici koji žele obaviti 
pojedinačnu božićnu ispovijed i pričest, neka se 
prijave brzoglasom ili prijavom ukućana u Župni 
ured ili u sakristiju. a župnik će ih posjetiti u petak, 
15. prosinca 2006., od 9 do 12 sati.  

Dječja božićna ispovijed

U subotu, 16. prosinca 2006. u 11 sati  za djecu od 
IV. do VIII. razreda kao i za krizmanike u crkvi Svete 
Nediljice. 

Božićna ispovijed za odrasle vjernike
U srijedu 20. prosinca 2006. u 16 sati u crkvi Svete 
Nediljice. 

Čitanje svetog Evanđelja 
po Luki (Lk  1, 26-33) 

U ono vrijeme: Posla 
Bog anđela Gabrijela u 
galilejski grad imenom 
Nazaret k djevici 
zaručenoj s mužem koji 
se zvao Josip iz doma 
Davidova; a djevica se 
zvala Marija. 
Anđeo uđe k njoj i reče: 
«Zdravo, milosti puna! 
Gospodin je s tobom!»
Na tu se riječ ona smete i 
stade razmišljati kakav bi 
to bio pozdrav. No anđeo 
joj reče: 
«Ne boj se, Marijo! Ta 
našla si milost u Boga. 
Evo, začet ćeš i roditi sina 
i nadjenut ćeš mu ime 
Isus. On će biti velik i 
zvat će se Sin Svevišnjega. 
Njemu će Gospodin Bog 
dati prijestolje Davida, 
oca njegova, i kraljevat će 
nad domom Jakovljevim 
uvijeke i njegovu 
kraljevstvu neće biti 
kraja.»
Pomolimo se: Bože, koji si 
se udostojao objaviti sjaj 
svoje slave porođenjem 
svete Djevice, udijeli 
molimo, da tajnu tako 
čudesnog utjelovljenja 
potpunom vjerom 
štujemo i pobožnim 
štovanjem uvijek u njemu 
sudjelujemo. 
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Misno slavlje kroz Božićno vrijeme

Badnjak
U nedjelju, 24. prosinca 2006: župna misa u 9,30 sati, 
a Božićna polnoćka u 24 sata 

Porođenje Gospodinovo - Božić 
U ponedjeljak, 25. prosinca 2006, župna misa u 10,30 
sati.  

Sv. Stjepan prvomučenik
U utorak, 26. prosinca 2006. župna misa u 9,30 sati.  

Silvestrovo - Stara godina
U nedjelju, 31. prosinca 2006. župna misa u 9,30 sati. 
Na kraju mise, za sretan završetak građanske godine, 
pjevamo zahvalni himan Tebe Boga, hvalimo.

Nova godina - Marija Bogorodica
U ponedjeljak, 1. siječnja 2007. župna misa u 10,30 
sati. Na  početku župne mise pjevamo pjesan O dođi 
Stvorče, Duše Svet. 

Bogojavljenje - Tri kralja
U subota, 6. siječnja 2007. župna misa u 9,30 sati. 
Za vrijeme župne: obavljamo blagoslov vode - obred 
vodokršća. Vjernici trebaju ponijeti posudice za 
vodu.

Krštenje Gospodinovo
U nedjelju, 7. siječnja 2007. župna misa u 9,30 sati.  

Vrijeme ‘kroz godinu’

Liturgijski ili bogoslužni kalendar obilježava vrijeme 
crkvene godine u kojemu kršćani slave Isusovo 
otajstvo spasenja. Crkvena godina razdijeljena je na 
tri bogoslužna vremena: božićno, uskrsno vrijeme i 
vrijeme kroz godinu.
Vrijeme kroz godinu traje 33 ili 34 tjedna i dijeli se 
u dva vremenska razdoblja. Prvo razdoblje traje od 
ponedjeljka po blagdanu Krštenja Gospodinova 
do Pepelnice. Drugo razdoblje traje od ponedjeljka 
poslije Duhova do došašća. 

Božićna molitva

Kriste Gospodine, ti si 
po otajstvu primljenog 
tijela svijetu objavio slavu 
svog božanstva; oživi nas 
svojim dolaskom.

- Dođi, Gospodine Isuse.
Ti si primio naše slabosti; 
udijeli nam svoje 
milosrđe.
- Dođi, Gospodine Isuse.

Ti si prvim svojim 
dolaskom otkupio svijet 
od zloće; drugim svojim 
dolaskom opravdaj svaku 
našu krivnju.
- Dođi, Gospodine Isuse.
Ti živiš na vijeke i svime 
gospoduješ; daj da tvojom 
dobrotom uđemo u vječnu 
baštinu.
- Dođi, Gospodine Isuse.

Ti  zdesna Ocu sjediš; 
svjetlom svoga lica 
razveseli duše pokojnika.
- Dođi, Gospodine Isuse.

Bože stvoritelju i 
otkupitelju ljudske 
naravi, koji si htio da 
tvoja Riječ uzme tijelo 
u djevičanskom krilu, 
milostivo pogledaj na 
naše molitve i daj da 
se Jedinorođeni  tvoj, 
koji pridruži sebi 
ljudsku narav, udostoji 
i nas pridružiti svome 
božanstvu.
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Nakon božićnih blagdana, štovani župljani, obavještavamo 
vas kao člana župne zajednice Bezgrešnog Začeća u 
Šibeniku na gradskom području Crnica o pastoral-
nom pohodu vašem domu i vašoj obitelji kroz božićne 
vrijeme kada ćemo obaviti Božićni obiteljski blagoslov. 
Blagoslov znači da ćemo zajedno - članovi vaše obitelji 
i vaš svećenik - zazvati Božje «blago» za osobe s kojima 
živimo i za stvari s kojima se u životu služimo. 
Stoga vas molimo, dragi vjernici, da se pripremite za 
posjet vašega župnika. Članovi obitelji, po mogućnosti, 
trebaju bi biti na okupu, uz križ, upaljenu voštanu 
svijeću i blagoslovljenu vodu, bez televizije, video-
rekordera, radija, kazetofona, računala... Vaši prijatelji 
i gosti, u koliko se tada nađu kod vas, mogu također 
prisustvovati blagoslovu. 

Blagoslov obitelji obavljamo od srijede 27. prosinca 
2006. do srijede, 3. siječnja 2007. ujutro od 9 do 13 
sati i poslije podne od 15 do 19 sati.  

U srijedu, 27. prosinca 2006: Sv. Ivan Evanđelist
Prije podne: Istarska ulica, parni brojevi 
Poslije podne: Tijatska ulica, Primoštenska ulica, 
  Put Vuka Mandušića

U četvrtak, 28. prosinca 2006: Nevina dječica
Prije podne:  Ulica Sedmog kontinenta
Poslije podne: Put Tanaje, Ivanjski put

U petak, 29. prosinca 2006:
Prije podne:  Stara cesta
Poslije podne: Kaprijska ulica

U subotu, 30. prosinca 2006:
Prije podne:  Ulica Kralja Zvonimira, 
  od br. 25. do broja 160 
Poslije podne: Ne obavljamo blagoslov

Božićni obiteljski blagoslov u Župi 
Bezgrješnoga Začeća u Crnici Božićna molitva

Za našu obitelj, 
Gospodine, i našu 
rodbinu, da u snazi Duha 
Svetoga živimo životom 
vjere, molimo te:
- Gospodine, usliši nas!

Za našu obitelj, 
Gospodine, da vrši 
kršćanske obveze i 
prisustvuje svake nedjelje 
i svetkovine na svetoj 
misi s našom župnom 
zajednicom, molimo te:
- Gospodine, usliši nas!

Za našu obitelj, 
Gospodine, da je rese 
kršćanske kreposti, a iz 
njezine sredine da nestane 
zlobe, zavisti, psovke 
i svakoga drugoga zla, 
molimo te:
- Gospodine, usliši nas!

Za našu obitelj, 
Gospodine, da nađe 
razumijevanja i ljubavi 
prema susjedima, djeci 
i starijima, bolesnim i 
nemoćnim članovima, 
molimo te:
- Gospodine, usliši nas!

Za ovu obitelj, Gospodine, 
da postanu kućna 
Crkva u kojoj će se život 
odvijati prema tvojim 
zapovijedima, molimo te:
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U nedjelju, 31. prosinca 2006: Silvestrovo
Prije podne:  Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne: Ne obavljamo blagoslov

U ponedjeljak, 1. siječnja 2007: Marija Bogorodica 
Prije podne: Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne: Ne obavljamo blagoslov

U utorak, 2. siječnja 2007:
Prije podne:  Ulica Stipe Ninića, Ulica Paške Trlaje
Poslije podne: Zagrađe, Ulica Ive Zaninovića

U srijedu, 3. siječnja 2007:
Prije podne: Drvarska ulica, Biogradska ulica, 
  Ulica Drniških žrtava, Kornatska ulica,  
  Mosećka ulica, Tišnjanska ulica
Poslije podne: Bilićka ulica, Banjevačka ulica, 
  Ulica Razoraka i Bregovita ulica

Ako ne uspijemo obaviti blagoslov u navedenim dani-
ma, učinit ćemo to naknadno prema dogovoru između 
članova obitelji i župnika.

- Gospodine, usliši nas!
Podaj, Gospodine, da 
tvoje sluge u kršćanskoj 
nadi podnose teret godina 
i osamljenosti, molimo te:
- Gospodine, usliši nas!

Učini, Gospodine, da tvoje 
sluge strpljivo podnose 
svakodnevni križ života 
pomognuti snagom tvoje 
milosti, molimo te:
- Gospodine, usliši nas!

Podari, Gospodine, 
slugama svojim dužnu 
utjehu u svakodnevnoj 
pomoći od naših 
potomaka, rodbine, 
susjeda i naše župne 
zajednice, molimo te:
- Gospodine, usliši nas!

Za preminule članove 
naše obitelji, Gospodine, 
da im podariš vječni 
pokoj u društvu svojih 
svetih, molimo te:
- Gospodine, usliši nas!

Ne uskrati, Gospodine, 
svoga blagoslova i mira 
napaćenim slugama 
svojim koji te Ocem 
svojim zovu, molimo te:
- Gospodine, usliši nas!

Zaključimo svoje prošnje 
zajedničkom molitvom 
koju nas je naučio sam 
Gospodin Isus Krist 
moliti: 
- Oče naš, ...
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Župni vjeronauk

Župni vjeronauk održava se za vrijeme školske godine 
prema dogovoru između župnika i polaznika župnoga 
vjeronauka, to jest prvopričesnika i krizmanika. 
Kandidati za prvu pričest mogu bili učenici III. razreda 
osnovne škole  ili stariji učenici koji se nisu pričestili.
Župni vjeronauk za prvu pričest obuhvaća nedjeljni 
susret na župnoj misi u 9,30 sati, susret sa župnikom 
nakon župne mise i vjersku obuku subotom u 10 sati. 
Kandidati za krizmu mogu biti polaznici VIII. razreda 
osnovne škole ili stariji učenici koji se nisu krizmali.
Župni vjeronauk za krizmu obuhvaća nedjeljni susret 
na župnoj misi u 9,30 sati, susret sa župnikom nakon 
župne mise i vjersku obuku subotom u 11 sati. 
Kandidati za sakrament prve pričesti, koji uključuje 
i ispovijed, kao i kandidati za krizmu, moraju 
pohađati i župni i školski vjeronauk. Pohađanje samo 
župnoga vjeronauka nije dovoljno za primanje ovih 
sakramenata, tako da kandidati, prema odluci našega 
biskupa, moraju biti uključeni i u župni i u školski 
vjeronauk.

Katekumenat

Katekumenat ili vjeronauk za punoljetne osobe koji 
nisu primi sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, 
krizmu i pričest; sva tri ili dva ili jedan od ovih 
sakramenata, među koje je uključena i ispovijed), 
mogu se prijaviti u Župni ured Gospe van Grada u 
Varošu, gdje se vjerska obuka održava utorkom u 20 
sati.  

Ministranti
Članovi ministrantskoga zbora naše župe imaju 
redovite susrete, poslužuju na župnoj misi, sudjeluju na 
vjerskim susretima, natjecanjima i izletima. Kandidati 
mogu biti samo polaznici župnoga vjeronauka koji su 
se pripremaju za prvu pričest ili su se već pričestili. 

Bratovština 
Bezgrješnoga Začeća

U župi Bezgrješnoga 
začeća Blažene djevice 
Marije u Šibeniku na 
gradskom području 
Crnica, kao vjernička 
udruga, djeluje istoimena 
Bratovština. 

Bratimi:
Anka Gatara, Manda 
Deronja, Mara Andabaka, 
Stanislava Zaninović, 
Nevenka Šarić, Marica 
Labura ud. Mate, Josip 
Trlaja pok. Tomislava, 
Nediljka Trlaja pok. 
Vlade, Tomislav Trlaja 
pok. Tomislava, Dinka 
Kronja pok Jakova, 
Dragica Žonja ud. Zlatka, 
Martin Radovčić, Maja 
Vukić pok. Ante, Božica 
Copić, Vjera Čičmir 
Vestić, Ante Šarić pok. 
Marka, Kata Krnić, Draga 
Labura, Ana Zaninovioć, 
Danica Kundid, Danica 
Lugović ud. Mije, 
Zorka Trlaja ud. Roka, 
Sandra Gatara, Živka 
Kokeza ud. Augustina, 
Ružica Zaninović ud. 
Kreše, Silvija Ninić ud. 
Paške, Mara Vidović, 
Ivanka Zaninović, 
Marica Blažević, Marija 
Zaninović, Jakov Dulibić, 
Ivanka Šarić, Nikola 
Šimičić.

Župne djelatnosti
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Župna vijeća

Župno pastoralno vijeće

Naš biskup msgr. Ante 
Ivas, dekretom br. 840/04, 
od 4. studenoga 2005, 
potvrdio je, na tri godine, 
izabrane članove župnoga 
pastoralno vijeće naše 
župe:

Josip Škorić
Ankica Jurišić
Zdenka Dulibić
Božidar Grga
Zvone Deronja
Marija Deronja
Branka Bukić
Ante Ninić

Župno ekonomsko vijeće 

Naš biskup msgr. Ante 
Ivas, dekretom br. 840-
A/04, od 4. studenoga 
2004, potvrdio je, na tri 
godine, izabrane članove 
župnoga pastoralno vijeće 
naše župe:

Ankica Jurišić
Ante Mišo Ninić
Zvone Deronja
Božidar Grga

Članovi pastoralnoga i 
ekonomskoga vijeća naše 
župe glavni su savjetnici 
i prvi su “pomagači” 
župniku u vođenju župne 
djelatnosti.

Nove članove pripremamo tri mjeseca i uvodimo ih u 
službu  početkom prosinca. Susret ministranata: svake 
prve subote u mjesecu u 10,30 sati.

Župni zbor

Od osnutka naše župe, kroz četrdesetak godina, svaki 
župnik je njegovao crkveno pjevanje. Tako se pomalo 
ustalio «naš crkveni zbor». Da bi liturgijsko slavlje 
bilo svečanije, molimo sve vjernike, koji imaju dobar 
glas i sluh, da se, bez bojazni, pridruže župnom zboru. 
Naš zbor vodi sestra Mirjana Akrap i svirač na misi 
učenik glazbe i srednje škole Lovre Caparin Lovrić. 
Probe pjevanja održavaju se  subotom u 17 sati.

Čitači misnih čitanja

U našoj crkvi organizirali smo i grupu čitača na 
misnim slavljima, a to su: Branka Bukić, Zdenka 
Dulibić, Božidar Grga, Ankica Jurišić, Ante-Mišo 
Ninić, Marija Ninić, Helena Mioč, Sineva Paić, 
Mladenka Berović Cvita Dugopoljac, Antonio Bejić, 
Nino Tesla, Domagoj Zafranović, Stipe Maleš, Iva 
Miletić, Ema Ković,  Ana Marin,  Klara-Marijeta 
Radovčić, Sara Bačelić Ante Čolak, Antonija Penđer, 
Kristina Sekulić. 
Probe za odrasle čitače održavamo poslije pjevanja, a 
za mlađe čitače subotom nakon vjeronauka.

Župni Caritas

Prema dopisu ravnatelja biskupijskog Caritasa don 
Slavka Mikelina Caritas u župi Bezgrešnog Začeća u 
Crnici osnovan je 19. studenoga  2005. 
Za voditelja župnoga Caritasa izabrani su: 
Zdenka Dulibić, predsjednica
Božidar Grga zamjenik
Branbka Bukić blagajnik
Marija Deronja zapisničar. 
Osim spomenutih članova s posebnim zaduženjem 
izabrano je još 15 članova volontera. 
Naš biskup msgr. Ante Ivas, dekretom br.156/05, od 4. 
ožujka 2005. potvrdio je članove Caritasa naše župe.  
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Uprava Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja 
na zasjedanju u Splitu, od 29. svibnja do 3. lipnja 2006. 
odredila je personalne promjene svojih članova, kako 
u cijeloj Provinciji, tako i u šibenskom okružju i u sa-
mom gradu Šibeniku. 
Gvardijan samostana Sv. Lovre i župnik Župe 
Bezgrešnoga Začeća u Crnici fra Ante Vukušić 
predložen je za župnika Župe Sv. Jeronima na 
Meterizama; bolnički kapelan fra Mate Topić imenovan 
je novim gvardijanom samostana Sv. Lovre; župnik 
Župe Sv. Jeronima u Meterizama fra Ivan Maletić 
predložen je za župnika Župe Gospe van Grada u 
Varošu; župnik Gospe van Grada u Varošu predložen 
je za župnika Župe Bezgrješnoga Začeća u Crnici; 
župni vikar Župe Gospe van Grada predložen je za 
župnika Župe Sv. Roka u Vinjanima kraj Imotskoga; 
mladomisnik fra Marko Domazet Lošo predložen je 
za župnoga vikara Župe Gospe van Grada. 
Sve navedene prijedloge Uprava Franjevačke provin-
cije Presvetoga Otkupitelja poslala je na odobrenje na 
Ordinarijat Šibenske biskupije. Šibenski biskup msgr. 
Ante Ivas potvrdio je sve prijedloge Uprave Provin-
cije. 
Tako je, na prijedlog Uprave Franjevačke provincije 
Presvetoga Otkupitelja, sa sjedištem u Splitu, dekret 
br. 01-711/6, dana 7. lipnja 2006., fra Nikola Ćurčija 
razdriješen vlašću šibenskoga biskupa msgr. Ante 
Ivasa, dekret br. 517/06, dana 29. lipnja 2006., od 
službe župnika Župe Gospe van Grada u Šibeniku, 
na gradskom području Varoš, a prijedlog iste Up-
rave Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, 
dekret br. 01-711/06, dana 7. lipnja 2006., fra Nikola 
Ćurčija imenovan je vlašću šibenskoga biskupa msgr. 
Ante Ivasa, dekret br. 517/06, dana 29. lipnja 2006., 
za župnika Župe Bezgrješnoga Začeća u Šibeniku, na 
gradskom području Crnica. 

Fra Nikola Ćurčija 

Fra Nikola Ćurčija, 
svećenik, član Franjevačke 
provincije Presvetoga 
Otkupitelja, rođen je 
20. stude-noga 1942. u 
Lišanima Ostrovičkim 
kraj Benkovca. Osnovno 
školovanje završio je u 
rodnom mjestu, klasičnu 
gimnaziju u Sinju i 
Zagrebu, filozofsko-
teološki studij u 
Makarskoj. U franjevački 
red stupio je 9. srpnja 
1960. na Visovcu, a 
svečane zavjete položio 
je 8. prosinca 1966. u 
Makarskoj. Za svećenika 
je zaređen 29. lipnja 1969. 
u Šibeniku. Nakon ređenja 
obnašao je službu župnoga 
vikara, najprije, od 1. 
rujna 1970. do 22. veljače 
1971. u župi Sv. Mihovila 
Arkanđela u Promini, a 
od 22. veljače 1971. do 
10. kolovoza 1975. u župi 
Gospe od Zdravlja u Splitu. 

Personalne promjene u šibenskoj 
Župi bezgrješnoga začeća u Crnici
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Zatim je šesnaest godina 
bio dušobrižnik u tri 
hrvatske katoličke misije 
u Njemačkoj. Najprije, 
od 1. rujna 1975. do 17. 
srpnja 1978., u Berlinu 
kao župni pomoćnik, 
zatim kao voditelj misije, 
od 1. listopada 1978. 
do 23. listopada 1981., 
u Rosenheimu i od 24. 
listopada 1981. do 1. rujna 
1991. u Düsseldorfu. Za 
vrijeme dušobrižničke 
službe u Düsseldorfu, u 
rujnu 1990., proslavio je 
20. obljetnicu osnutka 
i tiskao monografiju 
pod nazivom Hrvatska 
katolička misija u 
Düsseldorfu.  
Iz Düsseldorfa se vraća u 
domovinu gdje, od 1. rujna 
1991. do 4. kolovoza 1997., 
vrši službu gvardijana u 
franjevačkom samostanu 
Gospe od Zdravlja u Splitu. 
Za vrijeme gvardijanske 
službe bio je tri godine 
župnik in solidum i tri 
godine župni vikar u 
župi Gospe od Zdravlja u 
Splitu. Od 28. srpnja 1997. 
do 27. srpnja 2006. bio je 
voditelj župe Gospe van 
Grada u Šibeniku. 
U četvrtak, 27. srpnja 
2006., preuzeo je župu 
Bezgrješnoga začeća 
Blažene djevice Marije u 
Crnici. 

U četvrtak, 27. srpnja 2006., u 9 sati, u Franjevačkom 
samostanu Sv. Lovre na Gorici obavljena je primo-
predaja Župe Bezgrješnoga Začeća u Crnici između 
bivšega župnika fra Ante Vukušića i novoga župnika 
fra Nikole Ćurčije. Da je primopredaja obavljena po 
crkvenom pravu, kao delegat s biskupove strane pot-
vrdio je, potpisom i pečatom, generalni vikar Šibenske 
biskupije don Dominik Škevin, a s provincijalove 
strane kao delegat, potpisom i pečatom, gvardijan sa-
mostana Sv. Lovre fra Mate Topić. 
Kao novi župnik Župe Bezgrješnoga Začeća u Crnici, 
fra Nikola Ćurčija predstavi se župljanima u nedjelju, 
30. srpnja 2006. za vrijeme slavlja župne mise u 9,30 
sati. 

Župnici

Kroz 40 godina Župe Bezgrješnoga Začeća u Crnici 
(1966. - 2006.) 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.

Gospodine, molimo tebe, Gospodara žetve, da pošalješ 
radnike u žetvu svoju. U tvom narodu niču i sazri-
jevaju klice zvanja, darežljivo posijane na njivi Crkve. 
Učini da se mnogi mladi odvaže služiti tebi i vjernici-
ma. Koje pozoveš kao djelitelje svojih otajstava, daj da 
ustraju u tvojoj ljubavi. 
Bože, tvoj je Sin vrhovni i vječni svećenik. Našeg 
župnika postavio si na čelo svoje kršćanske obitelji. 
Daj da dostojno vrši svećeničku službu, da svetošću 
tebi ugodi i pod tvojim ravnanjem služi vjernicima što 
si mu ih povjerio.
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Nakon što je 1966. postala župna crkva, marom 
župljana i župnika, uz pomoć Ordinarijata Šibenske 
biskupije, crkva Svete Nediljice u Crnici svako malo, 
kada su ekonomske mogućnosti dozvoljavale, kako 
svjedoči župni arhiv, uređivana je za skladno slavljenje 
kršćanskih obreda.
Tako smo i mi, dragi župljani, u dogovoru sa župnim 
ekonomskim i pastoralnim vijećem, odlučili napraviti 
najnužnije materijalne zahvate. Prije svega nužno je 
sanirati krovište na crkvi. U tu svrhu pozvali smo 
“krovara” koji je pregledao nedostatke i predložio 
idejno rješenje.    
Naš župni centar u ulici Ive Zaninovića br. 35 također 
čeka početak obnove. Ordinarijat Šibenske biskupije, 
kao i osobno naš otac biskup msgr. Ante Ivas 
podržavaju uređenje pastoralnoga centra naše župe. 
Biskupijski ured za graditeljstvo već je učinio idejni 
projekt obnove i troškovnik, a Biskupija je obećala da 
će nam pomoći. 
Ni  ne gubimo nadu i nastojmo prikupljati sredstva za 
obnovu. Na nama je, kao članovima župne zajednice, 
da barem 1/3 sredstava prikupimo, a 2/3 nadamo se od 
Šibenske biskupije. Ocu biskupu napisali smo dopis 
i obrazložili naše razloge zašto nam je neophodno 
potreban župni centar za dostojno obavljanje vjerskoga 
života i pastoralnih aktivnosti.
Stoga, molimo sve naše župljane da se uključe u ovu 
plemenitu akciju i da pronađemo donatore koji bi nam 
pomogli da i mi imao “krov nad glavom”, tj. župni 
ured i skladnu dvoranicu gdje ćemo se okupljati. To 
je najmanje što bismo kao župna zajednica morali 
imati. Zato ne smijemo stati dok to ne ostvarimo. Na 
poseban način, kao župnik, molim poduzeća i radnje 
s područja naše župe budu prvi u pripomoći sa svojim 
novčanim prilozima.
Evo, jesenas, 5. listopada 2006., braća Tadići iz Splita 
postavili su nam novi razglas u crkvi, ali trošak 
postavljanja, 11.800,00 kn, nismo još isplatiti. 

Uređenje crkve Svete Nediljice u Crnici

Kroz povijest Crkve, 
kako svjedoče mnogi 
dokumenti, uvijek je 
bilo vjerskih i kulturnih 
udruga i osoba koje 
su rado pomagale pri 
izgradnji i u održavanju 
crkvenih objekata, 
crkvenoga namještaja, 
svetoga ruha i posuđa. 
Osobito su to rado činile 
katoličke udruge - bratimi. 
Bratimi su bile kršćanske 
cekovske udruge - 
kršćansko bratstvo koje je 
“doprinosilo za crkvene 
potrebe”.
Za dobročinitelje ili 
darovatelje koristimo opće 
izraze, kao što je donator, 
ktitor, mecena. 
Donator (lat. donare = 
darovati), ktitor (grč. 
ktetor); mecena (Gaj 
Cilnije Mecena, iz 1. st. pr. 
Kr., rimski bogataš koji je 
pomagao umjetnicima).
Dakle, darovatelj ili 
dobročinitelj je osoba koja 
dobro čini jer daruje dio 
svojih dobara u plemenite 
svrhe. 
Kada je darovatelj 
kršćanin, onda takav čin 
dobiva vjersko obilježje 
jer peta crkvena zapovijed 
preporučuje kršćanima: 
Doprinesi za crkvene 
potrebe.
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Štovani župljani i dragi štovatelji Svete Nediljice, 
da bi naša crkva kao građevina bila umjetnički 
lijepa i vjernički skladna, skrbe se vjernici sa svojim 
svećenicima. Zato smo, od prvoga broja našega 
župnoga lista, da bismo mogli održavati našu crkvu, 
pokrenuli darovnu akciju pod nazivom: Moj dar za 
crkvu Svete Nediljice. Vaše novčane priloge možete 
predati u Župnom uredu, u sakristiji ili poslati na 
župni račun. Plemeniti dar “vaše desnice” upisat ćemo 
u knjigu: Dobrotvori crkve Svete Nediljice, a imena 
darovatelja objavljivat ćemo u župnom listu.

Kolovoz
Gđa Baljkas 50 kn, Rajna Širinić 80 kn, Neno Rak s 
obitelji 400 kn, Matija Radovčić 70 kn, Danica Kundid 
50 kn, Ankica Juruišić 100 kn, Anka Goreta 80 kn, 
Milka Jurišić 20 kn.
Rujan
Stanislava Zaninović 150 kn, Vlasta Žonja 100 kn, NN 
20 kn, Branka Bukić 50 kn, Danica Ćeko Šupuk 30 kn, 
Manda Peronja 80 kn, Matija Radovčić 70 kn, Mara 
Vidović 30 kn, Hrvoje Zaninović 100 kn, Jasminka 
Petrović 100 kn, Vjeka Lozić 50 kn, Danica Kundid 
50 kn, Rajna Širinić 90 kn, Božidar Grga 200 kn, Janja 
Šupe 50 kn, Obitelj Paić 100 kn, Mladenka Bukić 20 
kn, Dijana Bujas 20 kn.

Listopad
Vinko Zaninović 100 kn, Marija Gojanović 100 kn, 
Dijana Škugor 200 kn, Danica Kundid 100 kn, Nevenka 
Širinić 50 kn, NN 100 kn, Anka Gatara 80 kn, Matija 
Radovčić 70 kn, NN 100 kn, Marija Vatavuk 30 kn, 
NN 30 kn, Danica Kundid 50 kn, Tereza Olivari 100 
kn.
Studeni
Slavka Blažević 100 kn, NN 50 kn, Stanislava i Hrvoje 
Zaninović 300 kn, Danica Kundid 50 kn, Dušan 
Lambaša 150 kn, Matija Radovčić 80 kn, NN 50 kn, 
NN 20 kn, Ante Ivančević 200 kn.

Vjernička molitva 
Blaženoj djevici Mariji 
od Bezgrešnoga začeća 
koju slavimo 8. prosinca 
u crkvi Svete Nediljice u 
Crnici

Veliča duša moja 
Gospodina i klikće duh 
moj u Bogu  mome 
Spasitelju.

Gospodine, sveti Oče, 
svemogući vječni Bože, 
ti si Mariju očuvao 
od istočnoga grijeha, 
obogatio svojom milošću 
i pripravio za dostojnu 
Majku svome Sinu. 
Ona, prečista Djevica, 
imala je roditi Sina, 
nevinog Jaganjca, koji 
oduzima grijehe svijeta. 
Ona označuje Crkvu, 
zaručnicu Kristovu, 
ljepotu bez ljage i bore. 
Nju si dao svome narodu 
za odvjetnicu milosti i 
uzor svetosti. Po zagovoru 
Bezgrešne Djevice, primi 
našu molitvu:

Bože, ti si po zaslugama 
smrti svoga Sina unaprijed 
oslobodio od svake ljage 
grijeha začeće Djevice 
Marije i tako pripravio 
dostojan stan svome Sinu. 
Po njezinu zagovoru, daj 
nam da čista srca dođemo 
k tebi.

Moj dar za crkvu Svete Nediljice
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OBAVIJESNO GLASILO ŽUPE BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA

N E D I L J I C AS V E T A

CRNICA - ŠIBENIK

Dragi župljani, u crkvi Svete Nediljice u Šibeniku 
u Crnici okupljamo se na misno slavlje, i u ljetnom 
i u zimskom računanju vremena, svake nedjelje u 
10,30 sati. Samo za vrijeme ljetnih mjeseci, u srpnju 
i kolovozu, pomičemo nedjeljno misno slavlje, zbog 
vrućine, sat vremena ranije, to jest u 9,30 sati. Radnim 
danom okupljamo se na misno slavlje prema dogovoru 
kojega najavimo preko župnih obavijesti. Osobito 
možete, za vrijeme radnoga tjedna, sudjelovati na 
misama zadušnicama za svoje pokojne. 

U ljetnom računanju vremena
 nedjeljom i svetkovinom
  župna misa u 9,30 sati 
 radnim danom 
  prema dogovoru

U zimskom računanju vremena
 nedjeljom i svetkovinom
  župna misa u 9,30 sati 
 radnim danom 
  prema dogovoru

U srpnju i kolovozu
 Nedjeljom i svetkovinom
  župna misa u 8,30 sati 
 Radnim danom 
  prema dogovoru

Misno slavlje u crkvi Svete Nediljice 
u Cenici u Šibeniku

Glasilo Župe 
Bezgrješnoga začeća 
Blažene djevice Marije 
Šibenik Crnica

22000 ŠIBENIK
Ulica Fra Stjepana 
Zlatovića 14

Telefon
022/ 21 95 49
022/ 21 25 77 + 113

mobitel
098/ 91 51 222  
e-mail
nikola.curcija@si.t-com.hr

Nakladnik
Župa Bezgrješnog začeće 
Blažene djevice Marije
Šibenik - Crnica

Za nakladnika
fra Nikola Ćurčija, župnik

Glasilo izlazi dva puta 
godišnje uz pripomoć 
župljana i dobročinitelja

Broj 1/2006. (1) tiskan je 
u tiskari Dalmacija-papir 
u Splitu, u 500 primjeraka 
na 16 stranica formata B5

Matični broj
1912518

Žiro račun 
Jadranska banka d. d. 
Šibenik 
2411006-1121000204God I.      Božić, 2006.     br. 1 (1)


