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Dragi župljani i štovatelji Svete Nediljice, u pokorničko 
vrijeme, dok nastojimo oko duhovnoga obraćenja i 
skrušene molitve, pred vjerničkim očima pojavljuje 
se Križ, jer kroz vrijeme milosti obnavljamo Kristov 
misterij muke-smrti-ukopa-uskrsnuća. Dok proma-
tramo Križ, znamo da ovo nije samo Kristov misterij 
nego i vrijeme naše kršćanske duhovne obnove. 
Stoga se uključimo u milosno vrijeme koje nam je 
darovao dobri Otac u svom milosrđu. Raznovrsne 
pastoralne djelatnosti, kako možete pročitati u ovom 
broju župnoga lista, očekuju nas u crkvi Svete Nedi-
ljice gdje svake nedjelje, nadahnuti Duhom Svetim, 
slavimo nebeskoga Oca po nauku Isusa Krista i svoju 
vjernost potvrđujemo u njegovu hramu.
U ovo milosno vrijeme, dragi župljani, javljamo vam 
radosnu vijest da je početkom korizme župnik crkve 
Svete Nediljice uselio u novu Franjevačku kuću, uz 
novu crkvu sv. Ante Padovanskoga na Šubićevcu. Od 
kada je osnovana župa Bezgrješnoga Začeća u Crni-
ci, 4. studenoga 1966., dakle preko četrdeset godina, 
župnik nije imao svoj župni stan, nego je koristio go-
stoljubljivost franjevačkoga samostana sv. Lovre na 
Gorici i župne kuće Gospe van Grada u Varošu. 
Za sve vjerske usluge možete se obratiti svome župniku 
u Franjevačku kuću na Šubićevcu, Mažuranićeva 3a, 
ili na novi telefonski broj: 022/312-679.  
Uskrsno jutro neka nas obasja Božjim milostima, želi 
vam župnik fra Nikola. 

Ispovijest vjere Hrvata 
katolika
Čvrsto vjerujem u Boga, 
Oca i Sina i Duha Sve-
toga. Životom želim 
potvrditi svoj krsni savez 
s Bogom i tako obnoviti 
sveti pradjedovski za-
vjet vjere u Isusa Krista i 
vjernosti Katoličkoj crkvi. 
Svoju odluku polažem u 
bezgrešno Srce presve-
te Bogorodice Marije. 
Najvjernija Odvjetnice, na 
braniku stoj, čuvaj našu 
svetu vjeru i hrvatski dom!
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Franjevačka kuća - župni stan

Franjevačka kuća
Šubićevac
Mažuranićeva 3a
22000 ŠIBENIK

Župnici  sa stanom u 
Franjevačkoj kući sv. 
Ante Padovanskoga u 
Šibeniku na Šubićevcu

Župa Uznesenja Marijina
BILICE 
Župnik fra Josip Jukić
Tel: 022/311-470

Župa Bezgrješnoga Začeća
CRNICA
Župnik fra Nikola Ćurčija
Tel: 022/312-679

Župa Gospe od Zdravlja
DUBRAVA
Župnik fra Mirko Klarić
Tel: 022/312-683

Župa sv. Jeronima
METERIZE
Župnik fra Ante Vukušić
Tel: 022/311-471

Župa sv. Ante Padovanskog
ŠUBIĆEVAC 
Župnik fra Josip Gotovac
Tel: 022/214-294

Kada je industrijska revolucija 60-ih godina 20. 
stoljeća, kako na gradsko tako i prigradska područja,  
napučila mnoštvo radničkoga stanovništva šibenski 
biskup msgr. Josip Arnerić osnovao je nove župe. Od 
tih novih župa pet je povjerio Franjevačkoj provinciji 
Presvetoga Otkupitelja. 
Da bi župnici-franjevci imali dolično mjesto stano-
vanja, na okružnom kapitulu u Franjevačkom samo-
stanu Sv. Lovre u Šibeniku, 20. siječnja 1999., donesen 
je prijedlog da se sagradi nova Franjevačka kuća na 
području Šubićevca. 
Kada su sve predradnje provedene, Uprava Franjevačke 
provincije Presvetoga Otkupitelja, donijela je odluku, 
br. 01-238/99, od 12. travnja 1999., da se izgradi nova 
redovnička kuća i župna crkva sv. Ante Padovanskoga 
u Šibeniku na Šubićevcu. 
Izgradnja je trajala od blagoslova «temeljnoga kame-
na», od 4. prosinca 2002., do blagoslova «zaglavnoga 
kamena», do 15. studenoga 2007. godine.
Franjevačka kuća sagrađena je sjeverozapadno od 
crkve. To je suvremena građevina klaustralnoga 
oblika. U prizemlju, nakon dvorišnih vrata, nalaze 
se župne prostorije. Na katu je samostanski klaustar, 
blagovaonica i kuhinja, gospodarski dio i molitvena 
dvorana. Na dva kata su smještene redovničke sobe, a 
u potkrovlju je dnevni boravak, čitaonica i knjižnica. 
Od 1. veljače 2008. u Franjevačku kuću, uz crkvu sv. 
Ante Padovanskoga, na Šubićevcu, nastanilo se pet 
župnika, među kojima je i župnik crkve Svete Nedi-
ljice u Crnici.
Stoga, štovani župljani, dok izričemo zahvalu 
župnicima župe Gospe van Grada u Varošu i gvardija-
nima samostana sv. Lovre na Gorici, koji su župnike 
Crnice udomljavali dugi niz godina, zahvalu, u vaše i 
svoje ime, izričemo i Franjevačkoj provinciji Presve-
toga Otkupitelja, koja je izgradila Franjevačku kuću 
na Šubićevcu, u kojoj se nastanio i vaš župnik.
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Korizmeno vrijeme

Pobožnost Križnoga puta

Svakoga korizmenoga petka, u 16,30 sati, obavljamo 
pobožnost Križnoga puta, a nakon toga slavimo misno 
slavlje.

Šibenski Križni put

U petak, prije Cvjetnice, 14. ožujka 2008., pobožnost 
Križnoga puta za vjernike grada Šibenika počinje u 15 
sati u podnožju Šubićevca, kod Gimnazije. 

Uskrsna ispovijed

Prva ispovijed za ovogodišnje prvopričesnike

U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u subotu, prije 
Cvjetnice, 15. ožujka 2008. u 10,30 sati.

Uskrsna ispovijed za ovogodišnje krizmanike kao i 
za ostale polaznike župnoga i školskoga vjeronauka

U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u subotu, pred 
Glušnicu, 8. ožujka 2008. u 10 sati.

Uskrsna ispovijed za odrasle vjernike

U crkvi Svete Nediljice u Crnici, na Veliki ponedjeljak, 
17. ožujka 2008., u 16,30 sati, a nakon ispovijedi, u 17 
sati, večernja misa.

Uskrsna ispovijed starijih i nemoćnih vjernika

Na Veliku srijedu, 19. ožujka 2008., 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 ispo-
vijed.

Blažena Djevica Marija, 
Majka pomirenja

Blažena Djevice Marijo, 
u pomirenju vjernika s 
Bogom iz dana u dan 
jasnije spoznajemo da je 
tvoje djevičansko kri-
lo mjesto gdje je sklo-
pljen mir između Boga i 
čovjeka. Postala si Božjom 
saveznicom i suradnicom 
zbog svoga božanskoga 
materinstva u samom 
djelu pomirenja. Utočište 
grešnika, po tvom zagovo-
ru neka nam Svemogući 
Bog milostivo oprosti 
naše grijehe i ravna našim 
nestalnim srcima da posti-
gnemo nagradu vječnoga 
otkupljenja.
Gospodine, sveti Oče, 
svemogući vječni Bože, 
zbog prevelike svoje 
dobrote ti pokajnike ne 
napuštaš, nego ih na 
mnogo načina ponovno 
zoveš k svojoj ljubavi. 
Blaženoj Djevici, koja 
ne poznaje grijeha, dao 
si srce milostivo prema 
grešnicima; mi gledamo 
njezinu majčinsku ljubav 
i trudimo se da odusta-
nemo od rugobe grijeha; 
razmišljajući njezine riječi 
i primjere, potičemo se da 
vršimo zapovijedi tvoga 
Sina, koji s tobom živi i 
kraljuje u vijeke vjekova. 
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Veliki tjedan

Nedjelja muke - Cvjetnica
Na Cvjetnu nedjelju - Cvjetnicu, 16. ožujka 2008., 
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 maslino-
vih grančica pred ulazom u groblje. Za vrijeme mise 
čitanje Muke po ulogama i prigodna propovijed.

Veliki četvrtak
Na Veliki četvrtak, 20. ožujka 2008., misu posvete 
ulja u katedrali Sv. Jakova u Šibeniku, u 9,30 sati, pre-
dvodi šibenski biskup msgr. Ante Ivas sa svećenicima 
Šibenske biskupije. Na ovo misno slavlje posebno se 
pozivaju ovogodišnji krizmanici.
U crkvi Svete Nediljice misu Večere Gospodnje slavi-
mo u 18 sati. 

Veliki petak
U crkvi Svete Nediljice u Crnici obredi Velikoga petka, 
21. ožujka 2008., počinju u 18 sati: čitanje Muke po 
ulogama i prigodna propovijed, zatim poklon i lju-
bljenje križa i sveta pričest. 
Večeras prikupljamo milodare od ljubljenja križa za 
potrebe Svete zemlje. 

Velika subota
U crkvi Svete Nediljice u Crnici obredi Uskrsnoga 
bdijenja, 22. ožujka 2008., počinju u 19 sati: Služba 
svijetla, Služba riječi i 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). 

Blažena Djevica Marija 
uz križ Gospodnji

Blažena Djevice Marijo, 
spominjemo se nauma 
spasenja po kojem je Bog 
trpećem Sinu pridružio 
tebe kao Majku supatnicu 
i htio da nova Eva stoji uz 
križ novog Adama. Zbog 
spasiteljskog supatništva 
s pravom te slavimo kao 
onu koja je utvrđena 
vjerom, ojačana ufanjem i 
zapaljena ljubavlju stajala 
uz križ Gospodnji. Sto-
ga te molimo da se po 
žrtvi oltara, kojoj se i ti 
pridružuješ, unište naši 
grijesi i nama se otvo-
re vrata nebeska. Kao 
zajedničari Kristovih 
patnja, noseći svagdanji 
križ, radujemo se da ćemo 
i o objavljenju njegove 
slave zaslužiti dioništvo 
Kristova uskrsnuća.

Gospodine, sveti Oče, 
svemogući vječni Bože, 
kad si mudro naumio 
obnoviti ljudski rod, htio 
si da nova Eva stoji uz križ 
novog Adama te ona koja 
je, oplođena Duhom Sve-
tim, postala majka, novim 
darom tvoje dobrote po-
stane zajedničarka muke; 
i budući da nije osjetila 
boli dok je rađala Sina, 
sada ona podnese preteške 
muke dok je tebi ponovno 
nas rađala. 
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Uskrsno vrijeme

Uskrs
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, na Uskrs, 23. ožujka 
2008., župnu misu slavimo u 9,30 sati. Nakon mise 
obavljamo blagoslov uskrsnih jela.

Uskrsni ponedjeljak
Uskrsni ponedjeljak, 24. ožujka 2008; u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici župnu misu slavimo u 9,30 sati. 

Uzašašće 

Četrdeseti dan po Uskrsu, u četvrtak nakon VI. uskr-
sne nedjelje, 1. svibnja 2008., 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, 11. svibnja 2008.,  
slavimo svetkovinu Duhova – Nedjelju Pedesetnicu ili 
Pentekoste, u crkve Svete Nediljice u Crnici, za vrije-
me župne mise u 9,30 sati. 

Presveto Trojstvo
U prvu nedjelju poslije Duhova, 18. svibnja 2008., 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, 22. svibnja 2008., slavimo u crkvi 
Svete Nediljice u Crnici za vrijeme župne mise u 9,30 
sati. 
Istoga dana, večernju misu, u 19 sati, slavimo u kate-
drali Sv. Jakova u Šibeniku. Tijelovska procesija gra-
dskim ulicama počinje od katedrale nakon večernje 
mise. Misno slavlje i tijelovsku procesiju predvodi 
šibenski biskup msgr. Ante Ivas.

Na Nicejskom saboru, 
325., crkveno učiteljstvo 
odredilo je da proslava 
Uskrsnuća Gospodinova 
bude  “pomična” svetkovi-
na i da se slavi u nedjelju 
poslije prvoga uštapa 
(poslije punoga mjeseca) 
nakon proljetne ravno-
dnevnice (to jest nakon 
proljetnoga ekvinocija 
koji se događa 21. ožujka). 
Ovom odlukom, ovisnom 
o mjesečevim mijenama u 
gregorijanskom kalenda-
ru, Uskrs “šeta” u razmaku 
do pet tjedana: od 22. 
ožujka do 25. travnja. 
To jest, ako na proljetni 
ekvinocij (21. ožujka) 
bude i uštap (puni mjesec) 
i subota, onda će se Uskrs, 
kao najranija mogućnost, 
slaviti drugi dan - u ne-
djelju 22. ožujka; ako na 
proljetni ekvinocij (21. 
ožujka) bude uštap (puni 
mjesec) i nedjelja, onda 
će se Uskrs slaviti, kao 
najkasnija mogućnost, u 
nedjelju iza novoga uštapa 
(punoga mjeseca), 25. 
travnja. 
Godine 2008. proljetni 
ekvinocij pada u petak 21. 
ožujka, a toga petka je i 
uštap (puni mjesec), tako 
da je sljedeća nedjelja, 23. 
ožujka, ujedno nedjelja 
kada slavimo svetkovinu 
Usksnuća Gospodinova.
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Crkva svete Nediljice

Crkva Svete Nediljice u Crnici od davnina je za 
šibenčane i okolne vjernike zavjetna crkva. 
Nalazi se izvan povijesne jezgre grada Šibenika, ali u 
neposrednoj blizini gradskih zidina. Crkva potječe iz 
srednjovjekovnog razdoblja, ali njezin današnji izgled 
dobila je u kasnijim nadogradnjama.   
Crkva je jednobrodna s pravokutnim prezbiterijem, 
a orijentirana je prema kršćanskoj tradiciji -  «ad lu-
cem» to jest ulaz je na zapadnoj, a apsida je na istočnoj 
strani. 
Tijekom obnova barokizirana je unutrašnjost crkve, a 
osobito glavni oltar.
Početak gradnje crkve je zagonetan. Naime, kao vrije-
me gradnje navodi se godina 1460., ali Juraj Šižgorić 
je zabilježio legendu, koju navodi i Krste Stošić, da 
je na vrhu brežuljka, kod izvora Roško, već davno 
sagrađena crkva u čast Svete Nediljice, od koje do da-
nas nije ostao nikakvih tragova, ali je na tom mjestu 
kasnije sagrađena nova crkva slična današnjoj. 
Uz pripomoć Šibenske biskupije, naših vjernika i 
dobročinitelja, prošle godine u listopadu, obnovi-
li smo krov i fasadu crkve Svete Nediljice. Još bismo 
trebali uljepšati interijer, osobito prezbiterij. Tako bi 
“naša Nediljica” uistinu bila skladna za liturgijska sla-
vlja na zadovoljstvo svih štovatelja. 

Bezgrešna Djevice Marijo, 
Majko Isusova i Majko 
naša!
Bila si Majka naše Crkve i 
naroda u stoljećima kada 
smo se kao narod i kao 
Crkva rađali. Bila si nam 
Majka naše prošlosti, budi 
Majkom naše sadašnjosti i 
budućnosti!
Povjeravamo se tvojoj 
majčinskoj zaštiti i ljuba-
vi. Posvećujemo ti naše 
obitelji, da postanu svetište 
ljubavi i rasadište novih 
života; sačuvaj sve začete 
živote da se rode i rođene 
da se u ljubavi podignu i 
odgoje. Tebi povjeravamo 
cvijet naše mladeži, našu 
djecu, mladiće i djevojke; 
sačuvaj im nevinost i 
radost života. Prikazuje-
mo ti žuljave ruke težaka 
na našim njivama, znoj 
radnika u tvornicama, 
strpljivo služenje liječnika 
i bolničara, napore naših 
intelektualaca, rad i moli-
tvu naših svećenika, redo-
vnika i redovnica. U tvoju 
majčinsku ljubav stavlja-
mo boli naših bolesnika, 
tjeskobe i patnje patnika, i 
smrtnu borbu umirućih.
Najvjernija Odvjetnice, na 
braniku stoj, čuvaj našu 
svetu vjeru i hrvatski dom!
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Naša župna crkva u Crnici dobila je ime po 
“prvom danu u tjednu” – nedjelja, nedilja, ne-
diljica. Od kada su je sagradili, vjernici su u 
crkvi častili Svetu Nediljicu kao spomendan 
nedjelje uskrsnuća Kristova. I to je ime, u ika-
vici, ostalo do danas.
Iz istih razloga, kao i naši pređi prije nas, i mi 
smo u crkvi u Crnici nastavili častiti Isusovu 
i našu Majku Mariju u imenu Sveta Nediljica, 
kao Majku Nedjelje i Majku Suotkupiteljicu. 
Tako, na poseban način, u našoj župnoj crkvi 
obilježavamo prvu nedjelju u mjesecu kao 
Mladu Nedjelju. Osobito nam je drago da nam 
se svake prve nedjelje u mjesecu, a na poseban 
način u prvu nedjelju u srpnju, pridružuju i 
vjernici iz šibenskoga kraja koji hodočaste 
u crkvu Svete Nediljice u Crnici, kako kažu, 
svojoj Nediljici.
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, uz misno sla-
vlje, svake prve nedjelje u mjesecu obavljamo 
posebne prigodne pobožnosti. 
Na početku mise, u 9,30 sati, molimo molitve 
za štovatelje Svete Nediljice.
Preko mise molimo molbenicu za svećenička i 
redovnička zvanja, a milodare prikupljamo za 
svećeničke i redovničke kandidate.
Nakon mise obavljamo euharistijsko klanjanje 
koje završimo blagoslovom s Presvetim Oltar-
skim Sakramentom.
Poslije blagoslova, u naše molitve uključujemo 
i pokojne župljane koji su umrli dotičnoga 
mjeseca.

Sveta Nediljica

U prvu nedjelju u mjese-
cu, okupljeni kao župna 
zajednica u crkvi Svete 
Nediljice, prema preporu-
ci mjesnoga biskupa, dragi 
vjernici, pomolimo se Ocu 
nebeskom za svećenička i 
redovnička zvanja: 

Obdari svoju Crkvu 
svetim i vrijednim upravi-
teljima; daj da se kršćani 
trajno raduju njihovu 
mudrom vodstvu.
Ti službu pastira naših 
duša nastavljaš preko 
svojih zamjenika; daj nam 
uvijek predvodnike koji će 
nas tvojim putem voditi.
Odaberi među svojim 
vjernicima svete pastire 
naših duša; da po pri-
mjeru Dobroga Pastira 
vode tvoje stado putem 
vječnoga spasenja.

Budi nam na pomoć, 
Gospodine, Oče Sve-
ti, Svemogući i vječni 
Bože. Ti dijeliš duhovne 
službe i svakome vjerniku 
povjeravaš njegov dio od-
govornosti u svojoj Crkvi. 
Ti, izvore rasta i svakoga 
napretka, svojim vjer-
nicima podari duhovne 
pastire koji će ih voditi u 
ime tvoga Sina, Gospodi-
na našega Isusa Krista.
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Središnje spasonosno djelo uskrsnoga Križa svake ne-
djelje kršćani slave i potvrđuju usklikom: Tvoju smrt, 
Gospodine, naviještamo; tvoje uskrsnuće slavimo; 
tvoj slavni dolazak iščekujemo!
Oslikani križevi su slike Kristova misterija: muke-
smrti-ukopa-uskrsnuća. 
Prije nego je uzašao na nebo, Isus Krist je zapovijedio 
svojim učenicima da idu po svem svijetu, propovije-
daju evanđeosku nauku svakom stvorenju, a tko uzvje-
ruje i pokrsti se, taj će se spasiti. Još im je obećao da će 
ostati s njima u sve dane do svršetka svijeta. Apostoli, 
a kasnije i njihovi učenici, nastavili su izvršavati Kri-
stovu oporuku. 
Kao nužno sredstvo u propovijedanju, nametnula se 
likovna umjetnost. Uz izgovorenu riječ, slika je posta-
la vidljivi tumač Kristove spasiteljske misije; uz propo-
vijednike, kršćanski umjetnici postali su neizostavni 
tumači vjerskih istina preko sakralnih likovnih djela. 
Sve ono što kršćanstvom nazivamo, počelo je 
od uskrsnuća Križa. Događaji koji su prethodili 
uskrsnuću, povezali su oko jednog te istog lika - oso-
be Isusa Krista i događaje koji su se dogodili nakon 
uskrsnuća. Nakon uskrsnuća obogaćen je sadržaj 
rođenja u Betlehemu, javnih nastupa u hramu, pro-
povijedanja Blage vijesti, čudesnih događaja ozdra-
vljenja, procesije na Cvjetnicu, kao i obiteljske zadnje 
večere s apostolima, boli i patnje u Maslinskom vrtu, 
nepravedne osude, križnog puta, smrti na Kalvariji, 
večernjeg ukopa... kao i susret s učenicima u Galileji, 
događaj uzašašća i očekivani dolazak Duha Svetoga, 
stvaranje kršćanske zajednice... 
Toliko bogati sakralni sadržaj koji je povezan s oso-
bom Isusa Krista neiscrpna je tema za svakog umjet-
nika, osobito za kršćnskog umjetnika. Umjetnik ima 
zadatak da vlastitim umijećem pronikne u vrednote 
kršćanske vjere kako bi, u svom vremenu, preko lijepih 
osjećaja, dočarao osobni susret s Isusom Kristom. 
Ono što je najvažnije u slikovnom prikazivanju 
kršćanskih motiva, umjetnik može pronaći u taj-

Isusov Križ Kroz dvije tisuće godi-
na kršćanski umjetnici 
oblikovali su norme liko-
vnoga prikazivanja Isusa 
Krista na križu, bilo da 
križ prikazuju kao geome-
trijski znak ili kao oslikani 
prizor s povijesnim oso-
bama, alegorijskim su-
dionicima ili simboličkim 
znakovima. 
Da bismo lakše razumjeli 
izgled, napomenimo da 
je križ oblikovan od dvije 
grede: okomita greda - pa-
tibulum i vodoravna greda 
- antena. Na vrhu pati-
buluma postavlja se natpis 
- titulus, a pri dnu dolazi 
podnožje za noge - su-
pedanej. Na križ, oslikan 
ili modeliran, postavlja 
se Isusovo tijelo - corpus 
Cristi. 
Svakako treba spomenuti 
da se križ kao znak Kri-
stove otkupiteljske muke 
pojavio među prvim 
kršćanima još za vrijeme 
progonstva, osobito u 
nadgrobnim natpisima, 
mogli bismo reći, kao 
znak raspoznavanja. 
Nakon Milanskoga edik-
ta 313., kada su kršćani 
dobili slobodu, pojavljuju 
se svečaniji oblici križa. 
Car Konstantin je, tako, da 
bi skinuo negativni dojam, 
napravio veliki križ u sre-
bru i zlatu i postavio ga u 
crkvu u Jeruzalemu. 
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ni koja je rodila Isusa Krista među ljude. Isus Krist 
je došao po križ. Otajstvo koje se krije u posječenom 
stablu, po kojega je Isus Krist sišao s neba, za umjet-
nika je itekako važna spoznaja jer mu omogućuje da 
preko umjetničkog djela izrazi Božje otkupiteljsko 
djelo. Kada je, u početku stvaranja svijeta, narušena 
ravnoteža između Boga i čovjeka, Bog je posjekao 
stablo života zasađeno u Raju zemaljskom. Kada se 
ispunilo vrijeme kazne, Bog je poslao svoga Sina, da 
ponovno zasadi stablo života. Isus Krist je zasadio 
sebe - postao je novo stablo života. Uzeo je posječeno 
stablo, na svoja ramena nametnuo je drvo križa, i za-
sadio ga na Kalvariji. Zasađeno stablo života primilo 
se treći dan - na dan Uskrsa. Tako Isus Krist postaje 
novo stablo života. 
Dok kršćanstvo živi u sjeni novoga stabla života, u 
vjeri uskrsnoga Križa, kršćanski umjetnik ima zada-
tak da preko likovnih osjećaja propovijeda blagovijest 
uskrsnuća. Sakralni sadržaj koji je povezan s osobom 
Isusa Krista neiscrpan je likovni motiv za kršćnske 
umjetnike. Oslikavajući prizore Isusova života, od 
uskrsnuća do danas, zahvaljujući umjetnicima, ponov-
no se događaju događaji povezani s Kristovim likom. 
Kalvarija ili Golgota povijesno je mjesto na kojemu 
je bio razapet Isus Krist. Kako kršćanski vjernici 
svetom Brdu pristupaju s vjerničkim štovanjem, tako 
i kršćanski umjetnici Kalvariji moraju pristupiti sa 
svetim osjećajima oslikavajući sakralne prizore muke, 
smrti i uskrsnuća Kristova. 
Danas Isus Krist, kao Spasitelj, i umjetnik, kao vjernik, 
postaju zajednički putnici do Kalvarije - ali do Kristove 
Kalvarije koja postaje mjesto kršćanskoga otkupljenja. 
Kao vjernik, umjetnik uzima svoj križ i slijedi Krista 
do njegove Kalvarije. Jer kršćanski umjetnici samo su 
djeca praoca Adama koji leži podno križa na kojemu 
je razapet novi Adam - Isus Krist. Kalvarija je stoga 
neiscprni likovni prizor kršćanskim umjetnicima koji 
svoj umjetnički križ spajaju u Kristov kalvarijski križ. 
Umjetnički križ svoju vrijednost crpi samo iz Kristova 
križa na Kalvariji. Kada vjernička Kalvarija postane i 
umjetnička Kalvarija, tada se vjerničko štovanje vidlji-
vo iskazuje u svetim osjećajima sakralne umjetnosti.

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.
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 Kri-
stova. 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 obavljanja 
pobožnosti Križnoga puta, 
ne nose, od postaje do 
postaje, 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. 
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U Maticu krštenih kroz 2007. upisali smo sedam 
krštenika:

Karlo Patrik, rođen u Šibeniku, 28. prosinca 2006., 
kršten 28. travnja 2007. u crkvi Svete Nediljice u 
Crnici.
Lucija Ninić, rođena u Šibeniku, 30. rujna 2006., 
krštena 6. svibnja 2007. u crkvi Svete Nediljice u 
Crnici.
Matej Copić, rođen u Šibeniku 28. veljače 2002., kršten 
10. svibnja 2007. u crkvi Svete Nediljice u Crnici.
Filip Laća, rođen u Šibeniku 7. rujna 2006., kršten 20. 
svibnja 2007. u crkvi Svete Nediljice u Crnici.
Kristina Rak, rođena u Šibeniku 17. travnja 2007., 
krštena 15. kolovoza 2007. u crkvi Svete Nediljice u 
Crnici..
Roko Zaninović, rođen u Šibeniku, 27. svibnja 2007., 
kršten 19. kolovoza 2007. u crkvi Svete Nediljice u 
Crnici.
Dumina Cukrov, rođena u Šibeniku, 29. studenoga 
2006., krštena 2. prosinca 2007. u crkvi Svete Nediljice 
u Crnici.

Krštenja U crkvi Svete Nediljice u 
Crnici 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 pet-
naest dana prije krštenja. 
Ako stanujete izvan teri-
torija naše župe, a želite 
dijete krstiti u crkvi Svete 
Nediljice, prethodno mo-
rate pribaviti potvrdu od 
vašega župnika.
Roditelji su prvi odgovor-
ni za kršćanski rast djeteta. 
Krsno kumstvo je dodatna 
i posebna služba. Krsni 
kum ili kuma postaju ja-
mac ozbiljnosti i nakane 
da će kumče povezati sa 
životom kršćanske zajed-
nice.
Roditelji i kumovi preu-
zimaju odgovornost da 
će dijete odgojiti u vjeri u 
kojoj se krsti. To se očituje 
u bogoslužju krštenja; na 
početku obreda roditelji i 
kumovi traže krštenje dje-
teta; 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.
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Potvrda - krizma

Za sakrament potvrde ili krizme pripremaju se 12 kan-
didata, 5 mladića i 7 djevojaka; svi pohađaju Osnovnu 
školu Jurja Dalmatinca u Crnici. 
Priprava za krizmu održava se u crkvi Svete Nediljice 
u Crnici, svake subote u 10 sati i nedjeljom nakon 
župne mise.

Sastanci za roditelje krizmanika
U nedjelju, 2. ožujka 2008. u 10,30 sati.
U nedjelju, 11. svibnja 2008. u 10,30 sati.

Slavlje krizme 
U subotu, 31. svibnja 2008. u 10 sati, u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici.

U župi Bezgrješnoga Začeća u Crnici za Prvu svetu 
pričest pripremaju se 20 kandidata; svi su iz III. razre-
da Osnovne škole Jurja Dalmatinca. 
Priprava se održava u crkvi Svete Nediljice u Crnici, 
svake subote u 10,30 sati i nedjeljom nakon župne 
mise.

Sastanci za roditelje prvopričesnika

U nedjelju, 24. veljače 2008. u 10,30 sati.
U nedjelju, 4. svibnja 2008. u 10,30 sati.

Prva ispovijed za prvopričesnike
U subotu, prije Cvjetnice, 15. ožujka 2008. u 10,30 sati, 
u crkvi Svete Nediljice u Crnici.

Slavlje Prve svete pričesti 
U nedjelju, 25. svibnja 2008. u 9,30 sati, u crkvi 
Svete Nediljice u Crnici.

Prvopričesnici

Ivan Baljkas 
Ivana Baljkas 
Tomislav Bogdanović
Fabijan Dodig
Matea Dubravica 
Marin Furčić 
Nevena Gligić 
Lucija Jelovčić 
Petra Labura 
Lana Matas
Mirna Nakić 
Ante Rudi Ninić 
Karmela Odrik
Ante Paškalin 
Josip Perkov
Ivan Rakić 
Tomislav Rupić
Enzzo Sinožić 
Niko Slavica 
Filip Vice Vidović

Prva sveta pričest

Krizmanici 

Marin Antlija 
Marija Baljkas  
Mia Belamarić
Ema Čizmić
Mario Elez
Antonia Franić 
Frane Jelić 
Nikolina Kale  
Sunčica Paić 
Ivica Pletikosa  
Ivana Smolić 
Ante Vrančić 
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Petar Lugović, rođen  29. lipnja 1940., 
 pokopan u Bilicama, 7. siječnja 2007.
Stipe Baljkas, rođen 21. kolovoza 1932., 
 pokopan na Kvanju, 2. veljače 2007.
Tona Lambaša, rođena 11. prosinca 1923., 
 pokopana na Kvanju, 3. veljače 2007.
Petar Nadoveza, rođen 14. ožujka 1930., 
 pokopan na Kvanju, 22. veljače 2007.
Lenka Bujas, rođena 20. travnja 1928., 
 pokopana u Bilicama 24. veljače 2007.
Stanislava Zaninović, rođena 2. veljače 1922., 
 pokopana u Crnici, 27. veljače 2007. 
Robert Rupić, rođen 21. ožujka 1978., 
 pokopan na Kvanju, 3. kolovoza 2007. 
Dragica Bajić Slipčević, rođena 25. ožujka 1937., 
 pokopana na Kvanju, 18. lipnja 2007.
Zoran Livljanić, rođen 1966., 
 pokopan na Kvanju, 3. kolovoza 2007.
Marija Žonja, rođena 4. veljače 1932., 
 pokopana u Crnici, 12. listopada 2007.
Dina Baljkas, rođena 28. studenoga 1941., 
 pokopana u Crnici, 18. listopada 2007.
Darinka Zorić, rođena 28. rujna 1916., 
 pokopana na Kvanju, 15. studenoga 2007. 
Zorka Vidović, rođena 23. prosinca 1926., 
 pokopana u Crnici, 24. prosinca 2007.

Crkveni sprovodi

Jakov Baljkas, sin Ivana i Marice, rođ. 23. srpnja 1936. 
u Šibeniku i Eva Babec kći Milovoja i Dragice, rođ. 11. 
studenoga 1943. u Drnišu, vjenčani u kući Stara cesta 
40 u Crnici, 28. ožujka 2007.
Siniša Blaž Kramer, sin Ivana i Đurđice, rođ. 4. listo-
pada 1979. u Osijeku i Martina Barbara Gradiška, 
kći Bojana i Branke, rođ. 30. rujna 1979. u Šibeniku, 
vjenčani u crkvi Svete Nediljice u Crnici, 28. travnja 

Vjenčanja Kršćanski sakramenti 
usko su povezani s oso-
bom Isusa Krista. 
Dok je živio među nama, 
bio je vidljivi znak, sakra-
menat nevidljivoga Boga. 
Utjelovljenjem je povezao 
ljude s Bogom kao Po-
srednik i Spasitelj. Preko 
muke, smrti i uskrsnuća 
darovao nam je vječni 
život. Crkvi je poslao 
Duha Svetoga kao svoju 
trajnu prisutnost. Dao je 
nalog i punomoć svojim 
učenicima da nastave nje-
govu posredničku i spasi-
teljsku službu navještajem 
i sakramentima. On ostaje 
prasakramenat. 
Sakramentalnu ulogu 
preuzelo je njegovo Otaj-
stveno tijelo - Crkva. Sto-
ga je Crkva opći sakrame-
nat spasenja. Spasiteljsko 
djelovanje sakramenata 
temelji se na Isusu Kristu. 
On je prvi i pravi dijelitelj, 
ovlaštene osobe su njegovi 
posrednici, a djelovanje 
za primatelja je dar, a ne 
zasluga. 
Vjera je prvi uvjet koji se 
traži od primatelja.
Latinska riječ ‘sacramen-
tum’ ili grčka riječ ‘myste-
rium’ znači tajna, otajstvo, 
sveta stvar preko koje se 
očituje spasiteljsko Božje 
djelo Isusa Krista. 
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U razdoblju od prošlog župnog lista Sveta Nedljica do 
ovoga broja imali smo nekoliko dobrotvornih akcija:
Svake prve nedjelje u mjesecu prikupljamo priloge za 
svećenički i redovnički pomladak.   
Na Misijsku nedjelju prikupljali smo milodare za po-
trebe misija. 
Na Nedjelju caritasa prikupljali smo priloge za poma-
ganje siromašnim obiteljima. 
Redovito, kako je propisano, prikupljamo priloge za 
dobrotvornu akciju pod nazivom Petrov novčić.
Svojim prilozima pomogli smo izgradnju crkve 
Hrvatskih mučenika u Udbini.
Pomogli smo obiteljima nastradalih vatrogasaca.
Prikupljali smo doprinosi za obnovu crkve Svete 
Nediljice.
Imali smo čestih pojedinačnih darivanja potrebnim i 
siromašnim obiteljima u našoj župi.
Iako je naša župa ekonomski siromašna i potrebna 
pomoći, ipak smo i mi pomogli drugima u njihovim 
materijalnim potrebama, kako pojedinačno tako i u 
zajedničkim akcijama.
Među prioritete u ovoj godini stavili smo obnovu pa-
storalnog centra. Tako ćemo i dalje kucati na pleme-
nita srca naših vjernika i dobročinitelja kako bismo 
obnovu priveli kraju. 
Naša godišnja župna primanja vrlo su skromna i 
pomažemo se od nedjeljnih milodara, vjerničkih pri-
loga za crkvu, darova naših dobročinitelja, doprinos 
božićnog obiteljskog blagoslova i pomoći od Šibenske 
biskupije. 
Dragi vjernici, dobrotvorne priloge možete dostaviti 
na župni žiro račun (Jadranska banka d. d. Šibenik 
2411006-1121000204) ili predati župniku. 
Vašu dobrotvornost upisat ćemu u knjigu prihoda: 
Moj dar za crkvu Svete Nediljice i objavit ćemo u 
župnom listu. 

Prosinac
Vinko Zaninović 100 kn, 
Nevenka Širinić 50 kn, 
Duška B. 50 kn, Ljubica J. 
50 kn, Gorjana Rak 200 
kn, Matija Radovčić 100 
kn, Duško Lambaša 30 kn, 
Danica Kundid 100 kn, 
Hrvoje Zaninović 100 kn, 
Obitelj Blažević 100kn, 
Franka Šarić 100 kn, Obitelj 
Paić 100 kn, Obitelj Nene 
Rak 400 kn, Obitelj Ante 
Zoričića 200 kn, Mladen i 
Ljubica Gaćina 200 kn, Stana 
Šupe 100 kn, Tajtana Bujas 
50 kn, Veronika Mrčela 
50 kn, NN učenik 100 kn, 
Hrvatske ceste 2000 kn, 
Vodovod i odvodnja 10.000 
kn, 

Siječanj
Obitelj Dulibić 50 kn, 
Susjede pok. Zorke Vidović 
100 kn, Milena Zaninović 
50 kn, Matija Radovčić 100 
kn, Ivica i Ines Škorić 100 
kn, Darinka Jurišić 100 kn, 
Danica Kundid 100 kn, Nino 
Tesla 100 kn, Obitelj Josipa 
Škorića 50 kn, Obitelj Bukić 
50 kn, NN na oltar 500 kn, 
Rajna Šimičić 50 kn, 

Veljača
Obitelj Dulibić 50 kn, Neno 
Škorić 100 kn, NN 50 kn, 
Vinka Lemac 60 kn, Milka 
Jušić 50 kn, Danica Kundid 
100 kn, Vinka Ninić 100 
kn, Matija Radovčić 100 kn, 
Darinka Jurić 50 kn, Lucija 
Nadoveza 50 kn, Obitelj 
Bejić 50 kn, Baljkaz 50 kn, 
Hrvoje Zaninović 150 kn. 

Dobrotvornost
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Župu Bezgrješnoga Začeća u Crnici, štovani župljani, 
preuzeo sam 27. srpnja 2006., dekretom br. 517/06, od 
29. lipnja 2006.,  šibenskoga biskupa msgr. Ante Ivasa. 
Kao novi župnik, od prvog dana, proučavao sam pa-
storalne prilike u župi. U vrijeme moga župnikovanja 
uočio sam višestruke poteškoće u pastoralnom djelo-
vanju, među kojem možemo navesti: različita konfi-
guracija terena i prometna nepovezanost; župna crkva 
je premalena za bogoslužje; nedostatak nužno potreb-
noga župnog prostora, što otežava višestruki pastoral-
ni rad i stvaranje župnog zajedništva s različitim uzra-
stima; župa je ekonomski skromnih mogućnosti. 
Iz spomenutih razloga uvijek smo, kao župnik s pasto-
ralnim vijećem, u nedoumici kada pravimo godišnji 
plan, jer ne možemo uspostaviti ravnotežu između 
naših želja i mogućnosti. Naime, moramo usklađivati 
pastoralne potrebe, koje su brojne, s mogućnostima, 
koje su oskudne. 
Kroz 2007. godinu u župi smo, sa župnim suradnici-
ma, djelovali na  duhovnom, kulturnom i materijal-
nom polju. Od šibenskog biskupa msgr. Ante Ivasa 
protekla godina bila je proglašena Godinom duho-
vnih zvanja. Zato smo je proveli u redovitoj molitvi 
župne zajednice za svećenička i redovnička zvanja. 
Župna kateheza za djecu u župi upriličena je samo za 
one uzraste koji su se pripremali za primanje sakra-
menata prve pričesti i krizme. Vjeronaučnu obuku 
održavamo u crkvi Svete Nediljice, što je neprikladno, 
dok katehezu odraslih za vjenčanje i za roditelje djece 
krštenika održavamo u obiteljskim kućama.
Zbog nedostatka župnog prostora nismo u mogućnosti 
organizirati župnu katehezu za ostale uzraste osnovne 
i srednje škole, niti bilo kakve prigodne pastoralne su-
srete. 
Godina - 2008. od šibenskoga biskupa msgr. Ante 
Ivasa proglašena je Godinom župne kateheze. Mi se 
nadamo da ćemo u tekućoj godini obnoviti naš pasto-
ralni centar gdje ćemo obavljati župnu katehezu. 

Župnikovo izvješće Prošle godine obnovili 
smo crkvu Svete Nediljice. 
Promijenili smo stari i po-
stavili novi krov i uredili 
vanjsku fasadu crkve. Bio 
je to poveliki «zalogaj » za 
našu skromnu blagajnu. 
Ali svaki je novčić dobro 
došao, a naši dobročinitelji 
i prijatelji nisu nas napu-
stili. 
Na poseban način 
ističemo ekonomsku 
pomoć Šibenske biskupije.
O budućim pastoralnim 
planovima obavještavamo 
vjernike preko naših 
župnih obavijesti na mi-
sama, a posebno preko 
župnog lista “Sveta 
Nediljica”, te preko župne 
web stranice. 
Naša prva župna briga jest 
duhovni rast župe, duhov-
na izgradnja svakog člana, 
kao  živog kamenčića koji 
se ugrađuje u sveukupnu 
kršćansku zajednicu.
Obnova porušenog 
župnog centara za nas 
je od primarne važnosti. 
Zato ove godine, koja 
je od šibenskoga bisku-
pa msgr. Ante Ivasa 
proglašena Godinom 
župne kateheze, 
naglašavamo da je naša 
briga i dalje obnova 
župnog centra, kako bi 
naša župna kateheza bila 
na dostojnoj razini.
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Euharistijsko slavlje u župi slavimo svake nedjelje, 
svetkovine i blagdana u crkvi Svete Nediljice u 9,30 
sati, a radnim danom, prema najavi, u popodnevnim 
satima. 
Svake godine svečano proslavimo svetkovinu 
Bezgrješnoga Začeća Blažene Djevice Marije, 8. pro-
sinca, kao župnu svetkovinu. Ove godine namje-
ravamo organizirati duhovnu obnovu pred našu 
Svetkovinu u prigodi 800. obljetnice utemeljitelja 
Franjevačkog reda.
Svaku prvu nedjelju u mjesecu obilježavamo kao 
„Mladu Nediljicu“ prigodnim molitvama. U župnoj 
crkvi Svete Nediljice redovito obavljamo petkom 
pobožnost Križnog puta, u korizmi. Pokorničko 
bogoslužje i pojedinačnu ispovijed  organiziramo 
pred Božić i Uskrs, te pred župno slavlje prve pričesti 
i krizme. 
Bolesnici i siromašni u župi naša su posebna pasto-
ralna skrb.
U mjesecu svibnju obavljamo Svibanjsku pobožnost, 
a u mjesecu listopadu Listopadsku pobožnost. U sve 
četvrtke kroz godinu molimo Gospinu krunicu za 
potrebe naše župe i za naše dobročinitelje. A u prve 
nedjelje u mjesecu imamo klanjanje pred Presvetim 
Sakramentom.
U župi djeluje pastoralno i ekonomsko vijeće župe, 
čitači na misi, uređivači liturgijskog prostora, župni 
karitas, crkveni zbor i ministranti, te volonteri sura-
dnici. 
Na kulturno-pastoralnom polju, otvorili smo web 
stranicu naše župe: www.zupa-crnica.com
U ovoj godini smo objavili dva broja našega župnog 
lista Sveta Nediljica. Naš župni list nas zbližava i po-
vezuje posebno s onima  koji manje dolaze u župnu 
crkvu, iako pripadaju teritorijalno našoj župi. Župni 
list nas obavještava o svemu što se događa u župi. 
Povratne informacije o župnom listu vrlo su pozitivne 
i to nam daje poticaja da i dalje pastoralno djelujemo 
na takav način.
Svim župljanima mir i dobro, želi župnik fra Nikola.

Naša duhovna statistika za 
2007. godinu  u brojkama 
izgleda ovako:
U Maticu krštenih upisali 
smo sedam (7) krštenja, a 
neki su kršteni i u drugim 
crkvama. 
U Maticu vjenčanih upi-
sali smo dva (2) vjenčanja 
u našoj crkvi, a neki su se 
vjenčali i u drugim crkva-
ma. 
U Maticu umrlih, koje 
je župnik sprovodio na 
vječni počinak, iz naše 
župe upisali smo 13 spro-
voda. 
U prošloj godini imali 
smo 28 krizmanika, a 14 
prvopričasnika.
Pokrenuli smo web strani-
cu naše župe: www.zupa-
crnica.com.
U prošloj godini objavi-
li smo dva broja našega 
župnog lista Sveta 
Nediljica, formata B5, na 
16 stranica.
Ovoga Božića župniku je 
352 obitelji otvorilo vrata 
i primilo Božji blagoslov. 
Odsutnih je bilo 118 obi-
telji. Kao vidljivi znak 
našega prolaska, ostavili 
smo u kući naljepnicu, 
katolički kalendar za 2008. 
i naš župni list.
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OBAVIJESNO GLASILO ŽUPE BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA

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

CRNICA - ŠIBENIK

Župa Bezgrješnoga Začeća Blažene Djevice Marije u 
Šibeniku, na gradskom području Crnica, osnovana 4. 
studenoga 1966., prema Odluci šibenskoga biskupa 
msgr. Josipa Arnerića (br. 972), jedna je od 74 župe 
Šibenske biskupije, jedna je od 14 župa šibenskoga 
dekanata i jedna je od 40 župa koje su povjerene 
Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja. 

Župna zajednica okuplja se na misno slavlje u crkvi 
Svete Nediljice u Crnici svake nedjelje u 9,30 sati, bez 
obzira na ljetno ili zimsko računanje vremena, a radnim 
danom u predvečerje, prema satnici koju župnik najavi 
preko župnih obavijesti. Vjernici mogu, za vrijeme 
radnoga tjedna, sudjelovati na misama zadušnicama za 
svoje pokojne. 

Redovito misno slavlje 
 nedjeljom i svetkovinom
  župna misa u 9,30 sati 
 radnim danom 
  prema najavi, u večernjim satima 

Misno slavlje u crkvi Svete 
Nediljice u Cenici u Šibeniku

Glasilo Župe 
Bezgrješnoga Začeća 
Blažene Djevice 
Marije Šibenik Crnica

22000 ŠIBENIK
Šubićevac
Mažuranićeva 3a

Telefon
022/321-679
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

Glasilo izlazi dva puta 
godišnje uz pripomoć 
župljana i dobročinitelja

Broj 1/2008. (4) 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 III.      Uskrs, 2008.     br. 1 (4)


