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Iz nedjelje u nedjelju,
prema crkvenom
kalendaru, naša nam
Crkva nudi svetopisamska
čitanja na razmišljanje.
Mi smo, kao kršćani,
ljudi koji razmišljaju o
Božjim tajnama. Želimo
otkriti božanski govor na
ljudski način. U našim
plemenitim namjerama
pomaže nam Isus Krist
kao naš su-putnik.
I što bolje upoznajemo
tajne Božje riječi, sve smo
više svjesni Isusove uloge
u našem kršćanskom
životu.
Da bismo se, kao
kršćanska zajednica, još
više međusobno povezali,
poslužit će nam i naše
obavijesno glasilo pod
nazivom Sveta Nediljica.
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-
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Dragi župljani i štovatelji Svete Nediljice, po krštenju
pozvani smo da propovijedamo Isusovu blagovijest
ovom svijetu. Jer mi vjerujemo Evanđelju. Poziv
svjedočenja vjere nije ljudski izbor, već je Božji dar.
Mi smo čuli Božji zov, Bog nas je izabrao, mi smo se
odazvali da budemo navijestitelji evanđeoske vjere.
Onoga dana kada smo kršteni, mi smo se rodili
za nebo, u našoj duši niknula je klica Kraljevstva
nebeskoga. Toga dana, dragi vjernici, dobri Bog nam
je darovao dar Kraljevstva nebeskoga. Između ovoga
dara Božjega i raznovrsnih zemaljskih dobara, mi
kao kršćani, potaknuti darom Božjim, okupljamo se
u crkvi Svete Nediljice da Isusu kažemo kako smo
uvijek spremni izabrati neprocjenjivo blago Božje
ljubavi koje se očituje u Kraljevstvu nebeskome.
Kada je u nama, preko vode krštenja, začeto Kraljevstvo
nebesko, od nas se traži i očekuje da ova sveta klica
izraste do svoje savršenosti. Temeljni preduvjet
rasta Božjega dara u nama nalazi se u neprestanom
obraćenju. Obraćenje znači da svoj pogled usmjerimo
prema osobi Isusa Krista, koji je rekao: Obratite se,
i vjerujte Evanđelju, ta približilo vam se Kraljevstvo
nebesko.
Kao Isusovoj zajednici, koja već ovdje, i sada, svojim
životom označava prisutnost Božjega kraljevstva na
zemlji, blagoslovljenu kršćansku korizmu i sretan
Uskrs, želi vaš župnik fra Nikola Ćurčija.

Korizmeno vrijeme u župi
Bezgrješnoga Začeća u Crnici
Misno slavlje kroz korizmeno vrijeme
nedjeljom i svetkovinom
		
župna misa u 9,30 sati
radnim danom
		prema dogovoru
Početak korizme - Srijeda Pepelnica ili Čista srijeda,
ove godine 21. veljače 2007., - za kršćane je obvezan
post i nemrs.
U crkvi Svete Nediljice u Crnici na poseban način obilježavamo početak korizme na I. korizmenu nedjelju,
25. veljače 2007., kada za vrijeme župne mise, u 9,30
sati, nakon Evanđelja, obavljamo obred pepelenja.
Obred posipanja pepelom podsjeća kršćanina koji
vjeruje u uskrsnuće da ne smije prionuti uz dobra
ovoga svijeta nego uz nebeska dobra. Ujedno kršćanina
poziva na obraćenje, kajanje i na uskrsnu ispovijed.
Pepeo predstavlja smrt čovječjega tijela i podsjeća
vjernika na kratkotrajnost zemaljskoga života. Pepeo
nas poziva da popravimo što smo u neznanju sagriješili,
da ne bismo, nenadano, zatečeni danom smrti, tražili
vrijeme obraćenja, a ne mogli ga naći.
Običaj je da se upotrebljava pepeo od spaljenih maslinovih grančica koje je svećenik blagoslovio na prošlogodišnju Cvjetnicu.
Svećenik blagoslivlja pepeo riječima: Bože, ti nećeš
smrti grešnika, nego da se obrati i živi. Usliši naše
molitve i po svojoj dobroti blagoslovi ovaj pepeo kojim
ćemo posuti glave. Priznajemo da smo prah i da se u
prah pretvaramo. Udijeli nam korizmenim zalaganjem
oproštenje grijeha i obnovu života na sliku tvoga
uskrsnulog Sina.
Posipanje pepela (prema Post 3,19) svećenik poprati
riječima: Spomeni se, čovječe, da si prah i da ćeš se
u prah obratiti! - ili (prema Mk 1,15b): Obratite se i
vjerujte evanđelju!

Hrvatska riječ korizma
dolazi od latinske riječi
Quadragesima što znači
Četrdesetnica. Ovo je vrijeme Crkvene godine od
šest tjedana ili četrdeset
dana priprave za svetkovinu spasenja - Uskrs.
Korizma je vrijeme kada
obnavljamo Kristov misterij muke-smrti-ukopauskrsnuća. Znamo da ovo
nije samo njegov misterij
nego i naš misterij obnove vjerničke svijesti o
kršćanskoj krštenosti. Kroz
šest korizmenih nedjelja
u središtu misnoga slavlja
nalazi se Krist kao Učitelj
i kao Uzor kako bismo se,
suoblikujući se s njim, mogli ostvariti kao Božji ljudi,
graditelji novoga - Božjega
svijeta.
Korizma je vrijeme od
šest korizmenih nedjelja:
Čista, Pačista, Bezimena,
Sredoposna, Gluha i
Cvjetnica.
Korizma je vazmeno
pokorničko vrijeme,
počinje na Čistu srijedu ili
Pepelnicu. Ovo je vrijeme
duhovnoga obraćenja i
skrušene molitve. Ma kako
bili veliki naši prijestupi,
imajmo pouzdanje u
milosrđe dobroga Boga
kojemu nije do smrti
grešnikove nego da se obratimo i živimo.
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Križ za Križni put

Pobožnost Križnoga puta

Iz redovničke ikonografije
u zapadnom kršćanstvu,
osobito u franjevačkim
zajednicama, nastala je
pobožnost Križnoga puta.
Iz ove pobožnosti, prema
četrnaest postaja, kršćanski
umjetnici oblikovali su
postaje Križnoga puta,
danas neizostavni oslikani
prizori u katoličkim crkvama.
Uz pobožnost Križnoga
puta, nastao je novi oblik
križa - križ za Križni put.
Križ za križni put
osmišljen je tako da na
sebi ima sve atribute muke
Kristove - arma Cristi, ali
je bez prikaza lika Kristova
- corpus Cristi. Na ovom
se križu, od dvije ukrižene
grede, nalazi desetak
znakova muke, kao što su:
tri čavla, trnova kruna, bič,
tri kocke, Veronikin rubac,
Isusova haljina, skale,
koplje, trstika sa spužvom
vrč, čekić i kliješta, pijetao,
natpis INRI.
Zapravo, da vjernici, za vrijeme pobožnosti Križnoga
puta, ne bi nosili križ koji
prikazuje Krista razapetoga na križu, to jest 12.
postaju, u procesiji nose
križ koji ima sve atribute
Kristove muke, a nema
Kristova tijela na sebi.

Svake korizmene nedjelje u 9 sati obavljamo pobožnost
Križnoga puta, a nakon toga, u 9,30 sati, slavimo
župnu misu. Svakoga korizmenoga petka u 16,30 sati
obavljamo pobožnost Križnoga puta, a nakon toga, u
17 sati, prema dogovoru, slavimo večernju misu.

Sveta Nediljica		
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Šibenski Križni put
U petak prije Cvjetnice, 30. ožujka 2007., pobožnost
Križnoga puta za vjernike grada Šibenika počinje u 16
sati u podnožju Šubićevca, kod Gimnazije.

Uskrsna ispovijed
Prva ispovijed za ovogodišnje prvopričesnike
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u subotu, 24. ožujka
2007. u 10,45 sati.
Uskrsna ispovijed za ovogodišnje krizmanike kao i
za ostale polaznike župnoga i školskoga vjeronauka
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u subotu, 24. ožujka
2007. u 10 sati.
Uskrsna ispovijed za odrasle vjernike
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, na Veliki ponedjeljak,
2. travnja 2007., popodne od 16 do 17 sati.
Uskrsna ispovijed starijih i nemoćnih vjernika
Stariji, bolesni i nemoćni vjernici koji žele obaviti
pojedinačnu uskrsnu ispovijed i pričest, neka se prijave
brzoglasom ili prijavom ukućana u Župni ured ili u
sakristiju.
Na Veliku srijedu, 4. travnja 2007., župnik će, od 10
do 12 sati, obaviti kućnu ispovijed odraslih osoba
naše župne zajednice. Za svećenikov 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.

Veliki tjedan u župi Bezgrješnoga
Začeća u Crnici
Tema Isusove muke na poseban je način izražena
u nazivu šeste korizmene nedjelje koja se zove
Dominica in Palmis de Passione Domini - Nedjelja
muke Gospodnje - Cvjetnica.

Nedjelja muke - Cvjetnica
Već smo se od početka korizme, pokorom i djelima
ljubavi, pripravljali za ove spasonosne dane. Danas,
na Cvjetnicu, 1. travnja 2007., započinjemo slavlje
vazmenoga otajstva, to jest muke, smrti i uskrsnuća
Kristova. U crkvi Svete Nediljice u Crnici župnu misu
slavimo u 9,30 sati. Prije mise obavit ćemo blagoslov
maslinovih grančica.
Danas je i prva nedjelja u mjesecu te ćemo u crkvi
Svete Nediljice u 18 sati obaviti euharistijsko klanjanje
i blagoslov s Presvetim Sakramentom.

Vazmeno trodnevlje
Jezgru Liturgijske godine sačinjava Kristova muka,
smrt i uskrsnuće. Ovo središnje spasonosno djelo
nazivamo pashalnim ili vazmenim otajstvom - paschale
mysterium, a svake ga nedjelje slavimo i potvrđujemo
riječima: Tvoju smrt, Gospodine, naviještamo; tvoje
uskrsnuće slavimo; tvoj slavni dolazak iščekujemo!

Veliki četvrtak
Na Veliki četvrtak, 5. travnja 2007., mjesni biskup, sa
svojim klerom, slavi misu posvete ulja. Ulje očituje
zajedništvo prezbitera s njihovim biskupom. Misu
posvete ulja u katedrali Sv. Jakova u Šibeniku, u 9,30
sati, predvodi šibenski biskup msgr. Ante Ivas sa
svećenicima Šibenske biskupije.
U crkvi Svete Nediljice misu Večere Gospodnje
slavimo u 18 sati. U zajedništvu s cijelom Crkvom,
častimo uspomenu kada je Gospodin naš Isus Krist
predao svojim učenicima da slave otajstva njegova
presvetoga Tijela i predragocjene Krvi.

Veliki petak
U crkvi Svete Nediljice
u Crnici obredi Velikoga
petka, 6. travnja 2007.,
počinju u 18 sati: pjevanje
Muke i prigodna propovijed, zatim poklon i ljubljenje križa i pričest.
Dobri Bog je zaslugama
muke Kristove uništio
smrt kao baštinu grijeha
Adamova koja prelazi na
sve naraštaje.
Večeras prikupljamo milodare od ljubljenja križa za
potrebe Svete zemlje.

Velika subota
U crkvi Svete Nediljice u
Crnici obredi Uskrsnoga
bdijenja, 7. travnja 2007.,
počinju u 18 sati: Služba
svijetla, Služba riječi, misa.
U ovoj presvetoj noći
Gospodin naš Isus Krist
prešao je iz smrti u život.
Zato noćas kličemo:
Tvoju smrt, Gospodine,
naviještamo, tvoje
uskrsnuće slavimo, tvoj
slavni dolazak iščekujemo!
Nakon mise obavljamo
blagoslov uskrsnih jela (i
na Uskrs nakon župne
mise) kao predokus nebeske hrane.
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Vazmeno vrijeme traje
50 dana: od Uskrsa do
Duhova.

Uskrsno vrijeme u župi Bezgrješnoga
Začeća u Crnici

Prvi tjedan vazmenoga
vremena obilježavamo
Uskrsnom osminom.

Uskrs

Uskrsno otajstvo ne
uključuje samo događaj
uskrsnoga jutra, nego
od Svetoga trodnevlja
(od Večere Gospodnje,
obreda Velikoga petka
i Uskrsnoga bdijenja)
prelazi na sve ostale svetkovine Kristovih događaja
ili Kristovih zbivanja od
utjelovljenja (Božića) do
Uzašašća i Duhova.
Šest blagdana ovise o
datumu Uskrsa i stoga
su pomični: Uzašašće,
Duhovi, Presveto Trojstvo,
Tijelovo, Srce Isusovo i
Krist Kralj.
Četrdeseti dan po Uskrsu
slavimo blagdan Isusova
Uzašašća. Pedeseti dan
po Uskrsu blagdan je
Duhova - Pedesetnica ili
Pentekoste i završetak je
vazmenoga vremena.
Pedeset dana, od Uskrsa
do Duhova, kršćani slave
u radosti i klicanju kao
jedan blagdan, dapače
kao veliki dan Gospodnji.
Simbolični izražaj
neprekinute blagdanske
radosti vidljivo se izražava
preko uskrsne svijeće.
Sveta Nediljica		
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U crkvi Svete Nedilje u Crnici, na Uskrs, 8. travnja
2007., župnu misu slavimo u 9,30 sati. Nakon mise
obavljamo blagoslov uskrsnih jela.

Uskrsni ponedjeljak
Uskrsni ponedjeljak, 9. travnja 2007; u crkvi Svete
Nediljice u Crnici župnu misu slavimo u 9,30 sati.

Uzašašće
Četrdeseti dan po Uskrsu, u četvrtak nakon VI.
uskrsne nedjelje, 17. svibnja 2007., slavimo blagdan
Isusova Uzašašća - Spasovo. U crkve Svete Nediljice u
Crnici slavimo župnu misu u 9,30 sati.

Duhovi
Pedeseti dan po Uskrsu, u nedjelju, 27. svibnja 2007.,
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, 3. lipnja 2007., u
liturgijsko vrijeme kroz godinu slavimo Gospodnju
svetkovinu Presvetoga Trojstva. U crkve Svete
Nediljice u Crnici župna misa u 9,30 sati.

Tijelovo
Tijelovo ili Brašančevo, u četvrtak nakon svetkovine
Presvetoga Trojstva, slavimo u crkve Svete Nediljice u
Crnici za vrijeme župne mise u 9,30 sati.
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.

vrijeme kroz godinu u župi
Bezgrješnoga Začeća u Crnici
Prva pričest
Euharistija je jedan od tri osnovna sakramenta
uvođenja u kršćanstvo. Krist je prisutan u Euharistiji
pod prilikama kruha i vina; ne samo da mu se klanjamo
i divimo, već da ga i blagujemo. On je tu da bude naša
hrana za nadnaravni život koji smo primili u krštenju.
Sam je rekao: «Ako tko jede od ovoga kruha, živjet
će uvijeke» i «Tko jede tijelo moje i prije krv moju,
ima život vječni».
Stoga Crkva poziva svoje članove da često pristupaju
svetoj pričesti, posebno u važnijim zgodama života
ili za vrijeme slavlja crkvenih svetkovina i blagdana.
Kršćanin može uvijek pristupiti pričesti kada nije u
smrtnom grijehu.
U slavlju prve pričesti vrlo značajno mjesto zauzima
obnova krsnih obećanja. Tada djeca - prvopričesnici
- sami izražavaju svoju vjeru koju su, na njihovu
krštenju, ispovjedili roditelji i kumovi.
Kandidati za sakrament prve pričesti, koji uključuje i
ispovijed, moraju pohađati i župni i školski vjeronauk,
kako bi, prema svom uzrastu, uznapredovali u vjeri
svoga krštenja i razumijeli sakramente koje primaju.

Posebna pastoralna pažnja
pridaje se spremanju djece
za ovaj sakrament.
Prvoj pričesti prethodi
i prva ispovijed koju će
naši prvopričesnici obaviti
u subotu, 24. ožujka 2007.
u 11 sati. Ponovno će se
ispovijediti, dan prije
prve pričesti, u subotu,
12. svibnja 2007. u 11
sati, jer se preporučuje da
prva ispovijed ima svoje
posebno obilježje.
U Župi Bezgrješnoga
Začeća slavlje
prve pričesti za 14
prvopričesnika obavit ćemo u crkvi Svete
Nediljice u nedjelju, 13.
svibnja 2007. za vrijeme
župne mise u 9,30 sati.
Prvopričesnici
Tonkica Bura
Jure Copić
Lucija Copić
Danijel Jurić
Ivan Kulušić
Nikolaina Kulušić
David Lakić
Lucija Lakoš
Luka Lasinović
Lucijana Nadoveza
Vinko Ninić
Lucija Stijelja
Vice Vlahov
Krešimir Zorić
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Krizma

U Župi Bezgrješnoga
Začeća slavlje krizme za
28 kandidata obavit ćemo
u crkvi Svete Nediljice u
Crnici u subotu, 2. lipnja
2007. za vrijeme mise u
9,30 sati, koju će predvoditi šibenski biskup
msgr. Ante Ivas.
Krizmanici
Petar Apolonio
Sara Bačelić
Nenad Ban
Ante Čolak
Hrvoje Dugopoljac
Niko Duilo
Jakov Grubišić
Sanja Kašić
Ema Ković
Niko Labor
Lucija Lakoš
Stipe Maleš
Ana Marin
Vlatka Marinov
Iva Miletić
Niko Mioč
Karlo Petar Nadoveza
Antonia Penđer
Niko Purušić
Klara Marieta Radovčić
Kristina Sekulić
Krešimir Marko Stijelja
Ana Topić
Toni Vitić
Ante Vranjić
Arijana Vrbičić
Domagoj Zafranović
Tome Žaja
Sveta Nediljica		
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Sakrament krizme je punina i potvrda krštenja. Duh
Sveti koji se prima u potvrdi je Božji dar koji kršćanina
prožima i potiče da odvažno i otvoreno svjedoči u
svijetu za Krista i da radi na ostvarivanju njegova
kraljevstva na zemlji.
Kandidati za sakrament krizme dužni su pohađati i
župni i školski vjeronauk, kako bi, 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 i oni
primaju pečat Dara Duha Svetoga da bi svojim
životom potvrditi vjeru u život budućega vijeka.
Sakrament krizme redovito podjeljuje biskup, a po
njegovu ovlaštenju može i drugi svećenik. Obred se
sastoji od zazivanja Duha Svetoga, polaganja biskupovih
ruku nad krizmanicima i mazanjem krizmanim uljem
na čelu krizmanika. Biskup kaže krizmaniku: Primi
pečat dara Duha Svetoga. Krizmanik odgovara: Amen!
Biskup potom završi riječima: Mir tebi! Krizmanik
odgovori: I s duhom tvojim.
Krizmanik ima kuma-kumu, koji-koja ga prati na
krizmu. Kum-kuma drži desnu ruku na desnom
ramenu krizmanika. Kum mora biti katoličke vjere i
krizman; ako je u braku, mora biti crkveno vjenčan.

Krštenje
Krštenje je temeljni događaj kršćanskoga života.
Podrijetlo krštenja izvire u Kristovoj oporuci, kada je
zapovjedio svojim učenicima da idu po svem svijetu
i krste sve narode u njegovo ime: Idite i učinite sve
narode mojim učenicima. Krstite ih u ime Oca i Sina i
Duha Svetoga.
Krštenje uključuje vjernike u Crkvu kao novi Božji
narod koji je Mistično Tijelo Kristovo ispunjeno
Duhom Svetim. Tako shvaćeno uključenje u Crkvu jest
i prvi temeljni učinak krštenja, a istodobno i sredstvo
postizanja punine krsne milosti. Povezivanje s Kristom
tako je mistično i nutarnje da krštenik postaje uključen
u otajstvo smrti i uskrsnuća Kristova te postaje dionik
vazmenoga otajstva.
U crkvi Svete Nediljice u Šibeniku sakrament krštenja
obavljamo nedjeljom za vrijeme župne mise u 9,30
sati, ili prema dogovoru između roditelja i župnika i u
drugo vrijeme.
Ako želite krstiti svoje dijete, prijavite krštenje u župni
ured, barem petnaest dana prije krštenja. Ako stanujete
izvan teritorija naše župe, a želite dijete krstiti u crkvi
Svete Nediljice, prethodno morate pribaviti potvrdu
od vašega župnika.
Roditelji su prvi ovlašteni i prvi su odgovorni za
kršćanski rast djeteta. Krsno kumstvo je dodatna
i posebna služba za krštenika. Krsni kum ili kuma
postaju jamac ozbiljnosti i pozitivne nakane da će
svoje kumče povezati sa životom kršćanske zajednice.
Usprkos prvenstvu roditeljske službe u obredu krštenja
i kasnije u životu, krsnim kumovima pripadaju važne
odgojiteljske zadaće.
Roditelji i kumovi preuzimaju na sebe odgovornost da
će dijete odgojiti u vjeri u kojoj se krsti. To se vidi i iz
samoga bogoslužja krštenja; na početku obreda roditelji
i kumovi traže krštenje djeteta; zajedno čine djetetu
znak križa na čelu; odriču se od sotone i ispovijedaju
vjeru u ime djeteta; majka, ili kum/a, prinosi dijete
krsnom zdencu; otac ili kum/a pali krsnu svijeću; na
kraju obreda roditelji i kumovi primaju blagoslov.

U 2006. godini u
Maticu krštenih u Župi
Bezgrješnoga Začeća u
Crnici upisano je četvero
krštenika.
Jakov Bojanić, rođen 12.
kolovoza 2005. u Šibeniku,
sin Boška i Ane rođ.
Bego, kršten je 22. siječnja
2006; krsna kuma Jelena
Krvavica; krstitelj župnik
fra Ante Vukušić.
Luka Radovčić, rođen 14.
lipnja 2005. u Rijeci, sin
Nikole i Nataše rođ. Vanja,
kršten je 17.travnja 2006;
krsni kum Marko Peran;
krstitelj župnik fra Ante
Vukušić.
Lea Birman, rođena
9. studenoga 2005. u
Šibeniku, kći Igora i
Antonije rođ. Purušić,
krštena je 23. travnja
2006; krsna kuma
Snježana Krnić i Roko
Peran; krstitelj župnik fra
Ante Vukušić.
Ariana Copić, rođena 7.
svibnja 2006. u Šibeniku,
kći Krste i Nikoline rođ.
Kuvač, krštena je 16.
prosinca 2006; krsna
kuma Ana Bašelović;
krstitelj župnik fra Nikola
Ćurčija.
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Vjenčanje

U godini 2006. u Maticu
vjenčanih upisali smo 4
crkvena vjenčanja:
Ivo Ninić iz Crnice, sin Ante
i Neve rođ. Bura, rođen
1. II. 1972. u Šibeniku, i
Branka Kerić iz Šibenika,
kći Zlatka i Jasminke rođ.
Matačić, rođena 19. II. 1980.
u Šibeniku, vjenčali su se
u katedrali Sv. Jakova u
Šibeniku, 22. IV. 2006.
Jere Žonja iz Crnice,
sin Marka i Ankice rođ.
Jurković, rođen 9. IX. 1979.
u Šibeniku, i Petra Maretić
iz Šibenika - Baldekina,
kći Željka i Jadranke rođ.
Juras, rođena 17. X. 1982.
u Šibenuku, vjenčali su se
u katedrali Sv. Jakova u
Šibeniku, 7. X. 2006.
Darko Vukorepa iz Ražina,
sin Frane i Mare rođ.
Paić, rođena 13. II. 1982.
u Šibeniku, i Antonija
Maleš iz Crnice, kći Ante
i Smiljanke rođ. Škarić,
rođena 12. XI. 1982. u
Šibeniku, vjenčali su se
u katedrali Sv. Jakova u
Šibeniku, 4. XI. 2006.
Mario Paunović iz
Kozarevca, sin Josipa i Nade
rođ. Tišljavec, rođen 8. IX.
1975. u Kozarevcu, i Gorana
Škarica iz Crnice, kći Blaža
i Nataše rođ. Topić, rođena
16. VII. 1985. u Šibeniku,
vjenčali su se u crkvi
Svetoga Frane, 16. XII. 2006.
Sveta Nediljica		
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Ženidba je dio zbilje stvorenoga svijeta koja se održava
u slobodno sklopljenom zajedništvu dvoje ljudi. U
njihovoj međusobnoj ljubavi i vjernosti ostvaruje se
Stvoriteljeva volja. U jedinstvu i zajedništvu ljubavi
ženika i nevjeste rodit će se ljubav, vjernost, služenje,
žrtvovanje, praštanje.
Ženidbena privola, na koju se obvezuju ženik i nevjesta,
bitni je činilac sakramenta ženidbe. To znači da ovaj
sakrament ne podjeljuje ni Crkva ni svećenik, nego da
ga jedno drugom podjeljuju ženik i nevjesta kada izriču
svoj pristanak u obliku koji priznaje Crkva.
Kršćanska ženidba sklapa se u crkvi pred svjedocima kumovima i predstavnikom Crkve na obredu vjenčanja.
Privola očituje one biblijske riječi da čovjek ne smije
rastavljati ono što Bog združuje.
U župi Bezgrješnoga Začeća vjenčanja obavljamo
subotom u crkvi Svete Nediljice u Crnici, ili prema
dogovoru između mladenaca i župnoga osoblja i u
neko drugo vrijeme i u nekoj drugoj crkvi.
Mladenci, koji se žele crkveno vjenčati, moraju
se prijaviti u župni ured barem dva mjeseca prije
vjenčanja, jer moraju obaviti zaručničke pripreme. U
uredu dobivaju sve potrebne obavijesti za kršćanski
sakrament braka.
Zaručničke pripreme
Za područje gradskih župa tečaj priprave za brak,
kroz tekuću godinu, održava se u Župi Srca Isusova na
Baldekinu, Ulica Ivana Gundulića 7, tel: 022/33 92 66.

Mladenci se moraju uključiti u jedan od sljedećih
turnusa:
Prvi turnus:
Drugi turnus:
Treći turnus:
Četvrti turnus:
Peti turnus:
Šesti turnus:

od 15. do 19. siječnja 2007.
od 12. do 16. ožujka 2007.
od 7. do 11. svibnja 2007.
od 18. do22. lipnja 2007.
od 10. do 14 rujna 2007.
od 15. do 19 listopada 2007.

Svibanjska pobožnost

Sveta Nediljica

Kroz svibanj u crkvi Svete Nediljice u Crnici obavljamo
Svibanjsku pobožnost. Svakoga svibanjskoga dana,
u 17,30 sati, molimo Gospinu krunicu i Pohvale
Blaženoj Djevici Mariji, a nakon toga, u 18 sati, prema
dogovoru, slavimo svetu misu i slušamo prigodnu
propovijed. Dobri Bože, tvoji se vjernici raduju pod
zaštitom presvete Djevice Marije. Dopusti da se, na
njezin majčin zagovor, izbavimo od svih zala na zemlji
i prispijemo k vječnim radostima na nebesima.

Crkva Svete Nediljice, s
mjesnim grobljem, nalazi
se izvan povijesne jezgre
grada Šibenika, ali u
neposrednoj blizini gradskih zidina. Crkva potječe
iz srednjovjekovnog
razdoblja, ali današnji
izgled dobila je u kasnijim
nadogradnjama.
Crkva na pročelju, iznad
glavnoga ulaza, ima
zvonik na preslicu; jednobrodna je s pravokutnim
prezbiterijem, a orijentirana je prema kršćanskoj
tradiciji ad lucem, to jest
ulaz je na zapadnoj, a apsida, odnosno prezbiterij,
je na istočnoj strani.
Tijekom više obnova
unutrašnjost crkve je
barokizirana, a osobito
glavni oltar i svod.

Misa zahvalnica
U Župi Bezgrješnoga Začeća misu zahvalnicu za
sretan završetak školske i vjeronaučne godine slavimo
u crkvi Svete Nediljice, nedjelju prije završetka školske
godine, 10. lipnja 2007., u 9,30 sati za vrijeme župne
mise. Bože, Oče svakoga dobra, priznajemo da nam je
od tebe sve što imamo i što jesmo.

Ljetni raspored misnih slavlja kroz
srpanj i kolovoz
Misna slavlja u Župi Bezgrješnoga Začeća u Šibeniku
slavimo crkvi Svete Nediljice u Crnici prema “ljetnom
rasporedu”; nedjeljom, svetkovinom i blagdanom:
župna misa u 8,30 sati; radnim danom: prema
dogovoru.

Početak gradnje crkve je
zagonetan. Naime, kao
vrijeme gradnje navodi
se godina 1460., ali Juraj Šižgorić je zabilježio
legendu, koju spominje
i Krste Stošić, da je na
vrhu brežuljka, kod
izvora Roško, već davno
sagrađena crkva u čast
Svete Nediljice, od koje do
danas nije ostao nikakvih
tragova, ali je na tom mjestu kasnije sagrađena nova
crkva slična današnjoj.
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Mlada Nedjelja

početak školske i vjeronaučne godine

Katolički kalendar je
bogoslužni kalendar jer
obilježava vrijeme crkvene
godine u kojemu kršćani
slave Isusovo otajstvo spasenja.
Crkvena ili liturgijska godina
spomen je slavlja Božjih
spasonosnih djela koji su se
dogodila u Isusu Kristu, a
kršćani ih slave kroz dane
građanskoga kalendara.
Možemo reći da liturgijska
godina označuje skup svih
liturgijskih slavlja koja su ušla
u crkveni kalendar.
Kao župna zajednica, svake
prve nedjelje u mjesecu,
u crkvi Svete Nediljice u
Crnici obavljamo pobožnost
Mladoj Nedilji, odnosno
na poseban način častimo
spasonosno otajstvo koje
se dogodilo na dan Isusova
uskrsnuća - na dan Mlade
Nedjelje ili, kako mi kažemo,
na dan Svete Nediljice
Tako, za vrijeme župne
mise, u 9,30 sati, molimo
Molbenicu za svećenička
i redovnička zvanja te
prikupljamo milodare za
uzdržavanje svećeničkih i
redovničkih kandidata.
Nakon župne mise obavljamo euharistijsko klanjanje
koje završimo blagoslovom
s Presvetim Sakramntom.
Nakon blagoslova, molimo
molitve za pokojne župljane
koji su toga mjeseca upisani
u Knjigu pokojnih.

Prema odluci Ministarstva prosvjete nova školska
godina počinje u ponedjeljak, 3. rujna 2007.
U Župi Bezgrješnoga Začeća misu za sretan početak
nove školske i vjeronaučne godine slavimo u crkvi
Svete Nediljice u Crnici, u nedjelju, 9. rujna t.g., za
vrijeme župne mise u 9,30 sati, kada ćemo zazavati
Duha Svetoga da našim učenicima podari milost
mudrosti i znanja.

Sveta Nediljica		
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Župni vjeronauk
Prvopričesnici
Kandidati za sakrament prve pričesti, koji uključuje i
ispovijed, moraju se prijaviti u župni ured Bezgrješnoga
Začeća odmah početkom školske godine.
Kandidati za prvu pričest mogu biti polaznici III.
razreda osnovne škole ili stariji učenici koji se
još nisu pričestili ni ispovjedili. Pohađanje samo
školskoga vjeronauka nije dovoljno za primanje ovih
sakramenata, tako da kandidati moraju biti uključeni
i u župni i u školski vjeronauk.
Početak vjeronaučne obuke prvopričesnike počinje
u subotu, 6. listopada 2007. u crkvi Svete Nediljice u
Crnici, u 10,45 sati.
Krizmanici
Kandidati za sakrament krizme moraju se prijaviti u
župni ured Bezgrješnoga Začeća, odmah početkom
školske godine.
Kandidati za krizmu mogu biti polaznici VIII. razreda
osnovne škole ili stariji učenici koji se nisu krizmali.
Pohađanje samo školskoga vjeronauka nije dovoljno
za primanje krizme, tako da kandidati moraju biti
uključeni i u župni i u školski vjeronauk. Kandidati
za ove sakramente mogu se uključiti, to jest prijaviti,
tijekom rujna.
Početak vjeronaučne obuke kandidata za krizmu
počinje u subotu, 6. listopada 2007. u crkvi Svete
Nediljice u Crnici, u 10 sati.

Božićni obiteljski blagoslov u Župi
Bezgrješnoga Začeća u Crnici
Kako smo predvidjeli, Božićni obiteljski blagoslov obavili
smo po planu. Bilo nam je ugodno doći k vama u posjet,
upoznati vas u vašem domu, prorazgovoriti s vama i na
vašu obitelj zazvati Božji blagoslov. Hvala na novčanim
prilozima koje ste podarili. Župna blagajna je bogatija
vašim prilogom za 16.630 kn.Vašim prilogom podmirili
smo zaostale dugove, a višak namijenili za nove obveze.
U ovoj smo prigodi posjetili 366 obitelji. Kao znak našega
prolaska, podarili smo vam naljepnicu s oltarom slikom
Bezgrješnoga Začeća iz crkve Svete Nediljice, katolički
kalendar Sv. Lovre i prigodno pismo kao zamolbu za
novčanu pripomoć u obnovi pastoralnoga centra.
Prema ulicama koje smo obišli, pohodili smo sljedeći broj
obitelji i njihovih članova:
U Istarskoj ulici, parni brojevi, pohodili smo 30 obitelji
u kojima živi 86 članova; odsutno je bilo 9 obitelji u kojima živi 22 člana.
U Putu Vuka Mandušića pohodili smo 6 obitelji u kojima živi 20 članova; odsutne su bile 2 obitelji u kojima
živi 5 članova.
U Primoštenskoj ulici pohodili smo 5 obitelji u kojima
živi 14 članova; odsutne su bile 3 obitelji u kojima živi
5 članova.
U Tijatskoj ulici pohodili smo 16 obitelji u kojima živi
40 članova; odsutne su bile 3 obitelji u kojima živi 6
članova.
U Ulici Sedmoga Kontinenta pohodili smo 47 obitelji
u kojima živi 145 članova; odsutno je bilo 11 obitelji u
kojima živi 30 članova.
U Ivanjskom putu pohodili smo 4 obitelji u kojima živi
9 članova; nitko nije bio odsutan.
U Putu Tanaje pohodili smo 13 obitelji u kojima živi 25
članova; odsutna je bila 1 obitelj u kojoj živi 2 člana.
U Kaprijskoj ulici pohodili smo 17 obitelji u kojima živi
60 članova; odsutno je bilo 11 obitelji u kojima živi 29
članova.

Kako vam je poznato, dragi
vjernici, šibenski biskup
msgr. Josip Arnerić, prema
Odluci br. 972, osnovao
je, 4. studenoga 1966.,
župu Bezgrješnoga Začeća
Blažene Djevice Marije
u Crnici i povjerio je redovnicima Franjevačke
provincije Presvetoga
Otkupitelja.
Stoga je protekla građanska
godina bila u znaku proslave 40. obljetnice naše
Župe, a osobito kada
smo, 8. prosinca 2006., u
zajedništvu s našim biskupom msgr. Antom Ivasom,
slavili misu zahvalnicu na
svetkovinu Bezgrješnoga
Začeća.
Prema Božićnom obiteljskom blagoslovu, kako prema ulicama tako i prema
obiteljima i članovima,
možemo ustanoviti da smo
pohodili 366 obitelji u kojima živi 1057 članova, a
odsutnih bilo je 101 obitelj
u kojima živi 258 članova.
Dakle, kada sve zbrojimo, možemo zaključiti
da na teritoriju Župe
Bezgrješnoga Začeća
u Crnici imamo 467
katoličkih obitelji u kojima
živi 1315 vjernika.
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U prigodi Božićnoga
obiteljskog blagoslova,
dragi župljani, dijelili smo
letak u kojemu smo vas
posebno zamoliti da pomognete oko uređenja pastoralnoga centra u Crnici,
koji je u ruševnom stanju
Naš župni centar u ulici
Ive Zaninovića br. 35 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.
Stoga, molimo sve naše
župljane da se uključe u
ovu plemenitu akciju i
da pronađemo donatore
koji bi nam pomogli da
i mi imamo župni ured i
skladnu dvoranu gdje ćemo
se okupljati, održavati vjeronauk, pjevanje, vježbati
misna čitanja, slaviti.
Svoje priloge možete
dostaviti župniku ili na žiro
Sveta Nediljica		
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U Staroj cesti pohodili smo 52 obitelji u kojima živi 152
člana; odsutno je bilo 23 obitelji u kojima živi 63 člana.
U Ulici Kralja Zvonimira pohodili smo 40 obitelji u kojima živi 122 člana; odsutno je bilo 12 obitelji u kojima
živi 30 članova.
U Zagrađu smo pohodili 6 obitelji u kojima živi 15
članova; nitko nije bio odsutan.
U Ulici Ive Zaninovića pohodili smo 25 obitelji u kojima
živi 60 članova; odsutna 1 obitelj u kojoj živi 2 člana.
U Ulici Paška Trlaje pohodili smo 15 obitelji u kojima
živi 51 član; odsutno je bilo 2 obitelji u kojima živi 8
članova.
U Ulici Stipe Ninića pohodili smo 35 obitelji u kojima
živi 90 članova; odsutno je bilo 10 obitelji u kojima živi
21 član.
U Biličkoj ulici pohodili smo 2 obitelji u kojima živi
5 članova; odsutne su bile 3 obitelji u kojima živi 6
članova.
U Banjevačkoj ulici pohodili smo 7 obitelji u kojima
živi 19 članova; nitko nije bio odsutan.
U Razorskoj ulici pohodili smo 6 obitelji u kojima živi
14 članova; nitko nije bilo odsutan.
U Bregovitoj ulici pohodili smo 7 obitelji u kojima
živi 21 član; odsutne su bile 3 obitelji u kojima živi 6
članova.
U Drvarskoj ulici, neparni brojevi, pohodili smo 8
obitelji u kojima živi 24 člana; odsutne su bile 2 obitelji
u kojima živi 9 članova.
U Biogradskoj ulici pohodili smo 7 obitelji u kojima
živi 27 članova; odsutne su bile 3 obitelji u kojima živi
6 članova.
U Ulici Drniških žrtava nismo pohodili nijednu obitelj;
odsutna je bila 1 obitelj u kojoj živi 2 člana.
U Kornatskoj ulici pohodili smo 15 obitelji u kojima
živi 44 člana; nitko nije bio odsutan.
U Mosećkoj ulici pohodili smo 6 obitelji u kojima živi
18 članova; odsutna je bila 1 obitelj u kojoj živi 3 člana.
U Tišnjanskoj ulici pohodili smo 3 obitelji u kojima
živi 5 članova; odsutno su bile 2 obitelji u kojima živi
8 članova.

Bolesničko pomazanje

Isus je sve važnije zgode ljudskoga života posvetio
svojim sakramentima; tako je ustanovio i sakrament
bolesničkog pomazanja za one koji teško boluju. Za
zemaljskoga života posebnu pažnju pokazao je prema
bolesnicima. Bolesnike je pohađao i liječio. Kad je
svoje apostole slao u svijet da propovijedaju, od njih
je tražio da liječe bolesnike.
Sveti Marko evanđelist svjedoči da su apostoli «mnoge
bolesnike mazali uljem i ozdravljali ih» (Mk 6, 13).
Sveti Jakov apostol svjedoči najstariju praksu Crkve
podjeljivanja bolesničkog pomazanja bolesnima: «Boluje li tko među vama, neka dozove crkvene starješine!
Oni neka mole nad bolesnikom i neka ga mažu uljem
u ime Gospodnje, pa će molitva učinjena vjerom spasiti
bolesnika. Gospodin će ga podići i, ako je učinio grijehe,
oprostit će mu se» (Jak 5, 14-15).
Kršćanska je praksa da vjernici pozovu svećenika kada
imaju bolesnika u obitelji. Tom prigodom ukućani
pripreme bolesnika na svećenikov dolazak. Uz bolesnika se postavi križ, blagoslovljena voda i voštana
svijeća. Ako je u mogućnosti, bolesnik će se ispovjediti i pričestiti. Kod podjele bolesničkog pomazanja
sudjeluju svi ukućani u molitvi za bolesnika.
Sakrament bolesničkog pomazanja daje bolesnom
vjerniku milost Duha Svetoga, koja pomaže spasu
bolesnoga čovjeka, pridiže ga pouzdanjem u dobroga
Oca na nebesima, jača protiv napasti i tjeskobe smrti,
iscijeljuje rane, oprašta grijehe i otklanja boli duše i
tijela, te milosrdno daje potpuno predanje u vršenje
volje Božje.
Stariji vjernici iz naše župe, bolesni i nemoćni, koji
žele obaviti pojedinačnu ispovijed i pričest, po potrebi
i bolesničko pomazanje, neka se prijave u župni ured.
Bolesnici u šibenskoj gradskoj bolnici mogu se za
sakramente ispovijedi i pričesti i bolesničkoga pomazanja prijaviti bolničkom kapelanu fra Mati Topiću na
telefon 022/ 21 70 20 ili na mobitel 098/ 87 00 09.

U 2006. u Maticu umrlih u
Župi Bezgrješnoga Začeća
u Crnici upisano je 12 pokojnika.
Boško Baljkas, rođen 1950.,
umro 12. I. 2006., pokopan
na Kvanju.
Dragan Maksimović, rođen
1952., umro 24. II. 2006.,
pokopan u Bilicama.
Vice Mile Vudrag, rođen
1920., umro 20. III. 2006.,
pokopan u Bilicama.
Marica Gulin, rođena 1910.,
umrla 28. IV. 2006., pokopana na Kvanju.
Mario Furčić, rođen 1975.,
umro 30. IV. 2006., pokopan
na groblju Svete Ane.
Vilim Miličević, rođen
1933., umro 4. V. 2006., pokopan na Kvanju.
Ante Gulin, rođen 1936.,
umro 15. VII. 2006., pokopan na Kvanju.
Zdenka Lainović, rođena
1942., umrla 27. VII. 2006.,
pokopana na Kvanju.
Lovre Vidović, rođen 1928.,
umro 3. VIII. 2006., pokopan na Kvanju.
Zdenka Ninić, rođena 1919.,
umrla 16. VIII. 2006., pokopana na groblju Svete Ane.
Kata Ivančević, rođena
1928., umrla 4. XI. 2006.,
pokopana u Crnici.
Mladen Mraović, rođen
1934., umro 20. XI. 2006.,
pokopan na Kvanju.
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Moj dari za župnu crkvu Svete
Nediljice u Crnici
Prema pastoralnom
običaju, na Staru godinu,
župnik fra Nikola iznio je
duhovnu statistiku Župe
Bezgrješnoga Začeća u
Crnici kroz proteklu 2006.
godinu.
Nakon što je župnik
obavijestio župljane o
pastoralnom planu kada
je, nakon personalnih
promjena, u četvrtak,
27. srpnja 2006., preuzeo
Župu od bivšega župnika
fra Ante Vukušića, i nakon
što je upoznao vjernike
o proslavi 40. obljetnice
osnutka Župe, župnik fra
Nikola izvijestio je kako je
Župa Bezgrješnoga Začeća
u Crnici, u protekloj 2006.
godini izgleda u brojkama:
U Maticu krštenih upisali
smo 4 krštenika;
u Maticu vjenčanih upisali
smo 4 crkvana vjenčanja;
u Maticu umrlih upisali
smo 12 pokojnika;
u Maticu krizmanih
upisali smo 15
krizmanika;
u Maticu prvopričesnika
upisali smo 16
prvopričesnika;
na poziv ukućana pohodili
smo 13 bolesnika.
Sveta Nediljica		
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U godini slavlja 40. obljetnice Župe Bezgrješnoga Začeća
(1966. - 2006.), zahvaljujući vašim prilozima, obogatili
smo crkveni namještaj, nabavili smo svečanu misnicu,
novi kalež, klavijaturu i pojačalo za liturgijsko pjevanje,
postavili smo ozvučenje u crkvi. Pokrenuli smo župni
list pod nazivom Sveta Nediljica i pomogli smo tisak
katoličkoga kalendara na kojemu je zastupljena i naša
župna crkva Svete Nediljice.
Štovani župljani i dragi štovatelji Svete Nediljice, od
prvoga broja župnoga lista, da bismo mogli održavati
našu crkvu i obnoviti pastoralni centar, pokrenuli smo
darovnu akciju pod nazivom: Moj dar za crkvu Svete
Nediljice. Novčane priloge možete predati u Župnom
uredu, u sakristiji ili poslati na župni račun. Vaš dar
upisujemo u knjigu Dobrotvori crkve Svete Nediljice, a
imena darovatelja objavljujemo u župnom listu.
Prosinac
Milka Jušić 50 kn, Obitelj Dulibić 50 kn, NN 50 kn,
Stjepan Mileta 100 kn, Obitelj Gojanović 200 kn, Obitelj
Dume Šarić 100 kn, Mladenka Bukuć 50 kn, Tomislav
Lambaša 30 kn, Zaninović 80 kn, Vinka Ninić 100 kn,
Marija Vatavuk 50 kn, Diana Juras 30 kn, Stanislava
Zaninović 150 kn, Duška Bukić 100 kn, Matija Radovčić
90 kn, Anka Gatara 100 kn, Mirjana Baljkas 20 kn,
Danica Kundid 50 kn, Mara Andabaka 80 kn, Dušan
Lambaša 100 kn, Jaka Skelin 50 kn, Rajna Šimičić 100
kn, Manda Deronja 100 kn, Frana Tesla 100 kn, Božidar
Grga 200 kn, Ante Ninić 150 kn, NN 80 kn, Dijana Juras
50 kn, Danica Ćeko Šupuk 50 kn, Jadranka Elez 100 kn.
Siječanj
Obitelj Dulibić 50 kn, Mate Rakić za župni centar 200
kn, Obitelj Škorić 50 kn, Vinka Lemac 100 kn, Mara
Andabaka 30 kn, Darinka Jurić 150 kn, Ružica Zaninović
za župni centar 100 kn, Matija Radovčić 80 kn, Boško
Lugović 150 kn, NN za župni centar 450 kn, NN 100
kn, Branka Bukuć 50 kn, Vinka Ercegović 50 kn, Obitelj
Marije Gojanović 100 kn, Vlasta Žonja 100 kn.

Misno slavlje u crkvi Svete Nediljice
u Cenici u Šibeniku
Župa Bezgrešnoga začeća Blažene djevice Marije
pripada šibenskoj biskupiji i šibenskom dekanatu.
Prema ustaljenom slijedu, dragi župljani, u crkvi Svete
Nediljice u Šibeniku u Crnici okupljamo se na misno
slavlje svake nedjelje u 9,30 sati.
Samo za vrijeme ljetnih mjeseci, u srpnju i kolovozu,
nedjeljno misno slavlje, zbog vrućine, slavimo sat
vremena ranije, to jest u 8,30 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.
Redovito misno slavlje kroz liturgijsku godinu
nedjeljom i svetkovinom
		
župna misa u 9,30 sati
radnim danom
		prema dogovoru
Misno slavlje u ljetne mjesece u srpnju i kolovozu
Nedjeljom i svetkovinom
		
župna misa u 8,30 sati
Radnim danom
		prema dogovoru
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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 1/2007. (2) 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
2411006-1121000204
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