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Uskrsni navještaj prvoga dana u tjednu odjeknuo je svi-
jetom, a mi ga slavimo svake nedjelje. Uskrsnim jutrom 
osvanuo je novi i sveti dan našega duhovnog otkuplje-
nja. Zasjalo je svjetlo spasenja za sve ljude dobre volje. 
Izvojevana je pobjeda nad našom smrću i nad našim 
grijehom. Oslobođeni smo duhovnoga straha, unište-
no je neprijateljstvo između neba i zemlje, između Boga 
i čovjeka. Konačno je osvanulo novo duhovno doba u 
kojem je sve, što je duhovno, obnovljeno po Kristu, s 
Kristom i u Kristu. 
Smrt i uskrsnuće Isusovo događaj je Božje milosti, po-
bjeda je Ljubavi, koja nas je oslobodila od duhovnoga 
ropstva grijeha i smrti. I javlja nam radosnu vijest: Uskr-
snuo sam, i sada sam s vama, i zauvijek sam s vama!
Svojom otkupiteljskom žrtvom na križu, Isus nas je pri-
bližio Bogu, tako da se sada i mi možemo uključiti u 
otajstveni razgovor između Sina i Oca. U sjećanje neka 
nam dolazi sve ono što nam je govorio, dok je bio među 
nama, a zapisano je u Svetom pismu.
Pod tim vidom, shvatimo da se sve ono što uskrsli Isus 
izriče nama, kada nam poručuje - uskrsnuo sam, i sada 
sam s vama, i zauvijek sam s vama - uistinu odnosi i na 
sve nas; odnosi se na nas za koje je rečeno da smo djeca 
Božja, a onda i baštinici Božji, a subaštinici Kristovi.
Ne bojmo se i ne strahujmo. Uskrsnuo je, i sada je s 
nama, i zauvijek je s nama! Za naš sretan Uskrs!

Događaj Isusova uskrsnuća 
u temelju je događaj ljubavi: 
to je ljubav Oca koji predaje 
Sina za spasenje svijeta; to 
je ljubav Sina koji se predaje 
u Očevu volju za sve nas; to 
je ljubav Duha koji uskri-
šava Isusa od mrtvih; to je 
ljubav Oca koji ponovno 
grli Sina svojom slavom; 
to je ljubav Sina koji ostaje 
zauvijek s nama, kako je 
rekao: Uskrsnuo sam, i sada 
sam s vama, i zauvijek sam 
s vama!
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Mir i dobro

Franjevački samostan 
sv. ante Padovanskog

Mažuranićeva 3a
Šubićevac
22000 ŠIBENIK

samostanka obitelj

Fra Ivan Nimac, gvardijan i 
župnik
Fra Joso Klarić, samostanski 
vikar i ekonom 
Fra Damir Čikara, župni 
vikar 
Fra Silvestar Bota, ispovjednik
Fra Dragan Međugorac, 
sakristan
ŽuPa uznesenja marijina
BILICE 
Župnik fra Tomislav Brekalo
Tel: 022/311-471
ŽuPa bezgrješnog začeća
CRNICA
Župnik fra Nikola Ćurčija
Tel: 022/312-679
ŽuPa gosPe od zdravlja
DUBRAVA
Župnik Ante Vukušić
Tel: 098/187-4205
ŽuPa sv. jeronima
METERIZE
Župnik fra Mirko Klarić
Tel: 098/933-0955
ŽuPa sv. ante Padovanskog
ŠUBIĆEVAC 
Župnik fra Ivan Nimac
Tel: 022/214-294

Hrvatska franjevačka obitelj 2012. godine s ponosom 
se spominje sretnoga trenutka kada je sv. Franjo Asiški, 
u jesen 1212., kako izvješćuje njegov prvi životopisac 
Toma Čelanski, doplovio u hrvatske krajeve. Nakon 
toga, prema usmenoj predaji, spominje se kako je Svetac 
osnovao nekoliko samostana na Jadranu. 
Svakako, nakon 800 godina možemo reći da su se fran-
jevci ukorijenili i udomaćili u hrvatskim krajevima jer 
su danas najbrojniji redovnici.
Franjevačka obitelj dijeli se na četiri ogranka: mala 
braća ili franjevci opservanti (OFM), franjevci konven-
tualci (OFMConv), franjevci kapucini (OFMCap) i sa-
mostanski franjevci trećoreci (TOR). 
Mala braća u Hrvatskoj imaju tri provincije - sa sjedištem 
u Zagrebu, Splitu i Zadru. Franjevci konventualci, fran-
jevci kapucini i franjevci trećoreci u Hrvatskoj imaju po 
jednu provinciju. 
Redovnici Franjevačke provincije Presvetoga Otkupite-
lja, sa sjedištem u Splitu, okupljeni oko 15 samostana, 
djeluju na području od Neretve do Zrmanje kao i izvan 
domovine, u misijama. 
Molimo Svemogućega Boga da “mir i dobro” i dalje 
ostane među hrvatskim vjerničkim pukom. 
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korizmeno vrijeme

Pobožnost Križnoga puta
Kako je običaj, u korizmene petke: u 16,30 sati obav-
ljamo pobožnost, a nakon toga slavimo večernju misu 
u 17 sati.

Križni put za mlade
U subotu, 24. ožujka 2012., pobožnost Križnoga puta 
za mlade odvijat će se u Šibeniku od crkve do crkve. 

Šibenski Križni put
U petak, prije Cvjetnice, 30. ožujka 2012., pobožnost 
Križnoga puta za vjernike grada Šibenika počinje u 17 
sati u podnožju Šubićevca, od Gimnazije. 

Uskrsna ispovijed
Prva ispovijed za ovogodišnje prvopričesnike
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u subotu, prije Glušnice, 
24. ožujka 2012. 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 
Cvjetnicu, 31. ožujka 2012. u 10 sati. 

Uskrsna ispovijed za odrasle vjernike
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u Velikom tjednu, u 
ponedjeljak, utorak i srijedu, od 2. do 4. travnja 2012. u 
17,30 sati, a nakon ispovijedi, u 18 sati, večernja misa.

Uskrsna ispovijed bolesnih i nemoćnih vjernika
U četvrtak, 29. ožujka 2012., od 10 do 12 sati, kućna 
ispovijed bolesnih i nemoćnih osoba naše župne zajed-
nice. Za župnikov posjet svi članovi obitelji trebaju biti 
na okupu, na stolu postaviti blagoslovljenu vodu i križ 
s upaljenom voštanom svijećom. 
Odrasli vjernici tada mogu primiti i sakrament 
bolesničkoga pomazanja. 
Župljani mogu brzoglasom prijaviti nemoćne i starije 
ukućane za uskrsnu ispovijed.

Godišnjom proslavom 
vazmenoga pokorničkog 
vremena - korizme napre-
dujemo u spoznaji Kristove 
žrtve; uzimamo svoj križ i 
slijedimo njegov otkupitelj-
ski križ; odanošću i živom 
vjerom hodimo ususret vaz-
menim blagdanima; što sada 
u otajstvu slavimo, želimo 
da se ostvari u punoj istini 
na svršetku našega Dana. 
Stoga ćemo se, dragi 
vjernici, kroz četrdeset 
dana pripravljati za prosla-
vu svetkovine Uskrsnuća 
Gospodinova. Šest tjedana 
pozorno ćemo slušati Božju 
riječ i s većim se zalaga-
njem vježbati u krepostima 
kršćanskoga života.
Vjerni Isusu, kao kršćani, 
i mi ćemo prolazit kroz 
muke i napore. Iz svih 
napasti izbavit će nas Otac 
nebeski. I pokazat će nam 
znamen svoga Saveza, po-
kazat će nam znak Isusova 
križa kao znamen našega 
spasenja. 
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veliki tjedan

Nedjelja muke - Cvjetnica
Slavlje vazmenoga otajstva, to jest muke, smrti i uskr-
snuća Kristova, započinjemo slaviti na Cvjetnu nedjelju 
ili Nedjelju muke, 1. travnja 2012., blagoslovom masli-
novih grančica i procesijom, u 9,15 sati, Nakon procesi-
je u crkvi Svete Nediljice u Crnici župnu misu slavimo u 
9,30 sati. Za vrijeme mise čitamo Muku po ulogama.

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

Veliki četvrtak
Na Veliki četvrtak, 5. travnja 2012., misu posvete ulja 
u katedrali Sv. Jakova u Šibeniku, u 9,30 sati, predvodi 
šibenski biskup msgr. Ante Ivas sa svećenicima Šibenske 
biskupije. Na ovo misno slavlje posebno su pozvani ovo-
godišnji kandidati za kriznu, njihovi roditelji i kumovi.
U crkvi Svete Nediljice u Crnici misu Večere Gospodnje 
slavimo u 18 sati. 

Veliki petak
U crkvi Svete Nediljice u Crnici obredi Velikoga pet-
ka, 6. travnja 2012., počinju u 18 sati: čitanje Muke 
po ulogama i prigodna propovijed, zatim poklon i lju-
bljenje križa i sveta pričest. 
Na Veliki petak prikupljamo milodare od ljubljenja 
križa za potrebe Svete zemlje. 

Velika subota
U crkvi Svete Nediljice u Crnici obredi Uskrsnoga 
bdijenja, 7. travnja 2012., počinju u 19 sati: Služba svi-
jetla: blagoslov ognja i palenje uskrsne svijeće, hvalo-
spjev uskrsnoj svijeći, Služba riječi i misa. 
Nakon mise obavljamo blagoslov uskrsnih jela (kao i 
na Uskrs nakon župne mise). 

Vazmeno otajstvo 
Vazmeno otajstvo Velikoga 
tjedna, kojega kao kršćani 
i vjernici proživljavamo, i 
novo je i staro otajstvo, vječ-
no je i vremenito otajstvo, 
prolazno je i neprolazno 
otajstvo, smrtno je i besmrt-
no otajstvo. 
Staro je po Zakonu Staroga 
zavjeta, novo je po Riječi 
Novoga zavjeta. Vremenito 
je po slici i prilici, u kojoj se 
prikazuje. Vječno je po mi-
losti, koju proizvodi. 
Prolazno je po klanju pashal-
nih jaganjaca. Neprolazno je 
po životu, smrti i uskrsnuću 
Gospodinovu. Smrtno je po 
njegovu ukopu u zemlju. Be-
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smrtno je po njegovu uskr-
snuću od mrtvih. 
Ostario je Zakon, zapisan u 
Starom zavjetu. Nova je Ri-
ječ blagovijesti, zapisana u 
Novom zavjetu. Vremenita 
je slika i prilika, koja njega 
označuje. 
Vječna je milost, koja iz 
njega proizlazi. Prolazno je 
janje odabrano za prinos. 
Neprolazan je Isus, zaklan 
kao janje, a uskrsnuo na 
vječni život. 
Jer, kao janje pashalno bio 
je odabran za žrtvu. Iako 
nije bio janje pastirsko. 
Jer, kao janje bez glasa bio 
je vođen na klanje. Iako nije 
bio janje rođeno u pastir-
skom stadu. 
Sve se to dogodilo prema 
Božjem naumu, da slika i 
prilika prođu svoju starost 
i vremenitost, prolaznost i 
smrtnost, a da nastane nova 
stvarnost i vječnost, nova 
neprolaznost i besmrtnost. 
Umjesto čovjeka, pastirsko 
janje, u Starom zavjetu, po-
nudilo je svoju prolaznost i 
smrtnost. 
Umjesto pashalne žrtve, 
Bog je, u Novom Zavjetu, 
ponudio svoju neprolaznost 
i vječnost. Umjesto pastir-

skoga janjeta, staroga Zakona, Božje janje, novoga Save-
za, ponudilo je svoj život. Sin Božji tako postaje i janje i 
čovjek; žrtva i prinositelj. Jer, Isus je sebe - Boga prinio 
kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe. 
Kao milosna nebeska rijeka spasa, od izvora do ušća, 
prinos i klanje pashalnoga janjeta, prelilo se na uskrslo 
janje. I tako stari Zakon, za nas i za naše spasenje, posta-
de novo Evanđelje blage i radosne vijesti.   
Iako Bog, Isus se zaodjenu čovjekom. Trpio je za trpe-
ćega. Dao se svezati za uhvaćenoga. I bio je osuđen za 
osuđenoga. I pokopan je bio za sahranjenoga. Ali je, kao 
žrtva, uskrsnuo. Da bi oslobodio osuđenoga. Da bi oži-
vio mrtvoga. Da bi uskrisio sahranjenoga. 
I sada nam u pashalnom obredu, govori: Ja sam janje; 
žrtva i oltar; prinositelj i svećenik. Sve sam ove spaso-
nosne čine učinio za vas i za vaše spasenje. Da primite 
oproštenje grijeha. Jer, ja sam vaše oproštenje. 
Ja sam pasha vaša. Ja sam Uskrs spasa. Ja sam Janje Bož-
je, za vas zaklano. Ja sam Otkup vaš, od grijeha vaših. 
Ja sam život vaš, za život vječni. Ja sam uskrsnuće vaše, 
za vaše oživljavanje u posljednji dan. 
Vaše sam svjetlo u tami lutanja. Vaš sam Spasitelj u be-
znađu vaših grijeha. Ja ću vas povesti do Oca moga, koji 
je na nebesima. 
Zato, vas pozivam: Dođite k meni. Ja ću vas, u posljednji 
dan, kunem se Bogom živim, uskrisiti svojom uskrsnom 
desnicom.
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Uskrs - Vazam
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, na Uskrs, 8. travn-
ja 2012., župnu misu slavimo u 9,30 sati. Nakon mise 
obavljamo blagoslov uskrsnih jela.

Uskrsni ponedjeljak
Uskrsni ponedjeljak, 9. travnja 2012., u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici župnu misu slavimo u 9,30 sati. 
Emaus - hodočasničko misno slavlje katolika Šibenske 
biskupije na Skradinskom buku u 11 sati predvodi i 
propovijeda šibenski biskup msgr. Ante Ivas. 

Uzašašće - Spasovo
Četrdeseti dan po Uskrsu, u četvrtak nakon VI. 
uskrsne nedjelje, 17. svibnja 2012., slavimo blagdan 
Isusova Uzašašća - Spasovo; u crkve Svete Nediljice u 
Crnici za vrijeme večernje mise u 18 sati. 

Duhovi - Pedesetnica
Pedeseti dan po Uskrsu, u nedjelju, 27. svibnja 2012.,  
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, 3. lipnja 2012., u litur-
gijsko vrijeme kroz godinu slavimo Gospodnju svetko-
vinu Presvetoga Trojstva, u crkve Svete Nediljice u 
Crnici za vrijeme župne mise u 9,30 sati.

Tijelovo
Tijelovo ili Brašančevo, u četvrtak nakon svetkovine 
Presvetoga Trojstva, 7. lipnja 2012., slavimo u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici za vrijeme župne mise u 9,30 sati. 
Istoga dana, večernju misu, u 19 sati, slavimo u katedra-
li 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.

uskrsno vrijeme

Sve što je imao, nama 
je, iz ljubavi, dao 

Imao je Oca. I njega, Oca 
svoga, nama je dao. Njegov 
Otac, Bog - Stvoritelj neba 
i zemlje, tako je postao i 
naš Otac. Od tada, njegova 
Oca, kako je rekao, smije-
mo zvati: Oče naš, koji jesi 
na nebesima. 
Imao je kuću svoga Oca. I 
nju, kuću svoga Oca, i svo-
ju kuću, nama je dao. Kuću 
svoga Oca, i svoju kuću, u 
svom daru, dao je nama, 
kada je rekao: U kući moga 
Oca, i u mojoj kući, ima 
mnogo stanova; idem pri-
praviti vam mjesto, jer že-
lim da stanujete sa mnom, 
u kući moga Oca, i u mojoj 
kući. 
Imao je svoje imanje. Imao 
je, kao Sin svoga Oca, kra-
ljevstvo nebesko. I nebo, 
kao imanje svoga Oca, 
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nama je dao, kada je rekao: 
Približilo vam se kraljev-
stvo moje. Od tada, njego-
vo kraljevstvo postalo je 
naše nebo. 
Imao je vječni život. Radi 
nas, i radi našega spasenja, 
postao je jedan od nas. I 
svoj vječni život nama je 
dao. 
Imao je jedan ljudski ži-
vot. I taj jedini ljudski život 
nama je dao. U propovije-
danju i liječenju, umuci i 
smrti. U  Maslinskom vrtu, 
pred Kajfom i Pilatom, u 
raspeću na križu. U grobu, 
pokopan.
Imao je obiteljski stol. I svoj 
prostrti stol nam je dao. 
Kada je, kao naš doma-
ćin, rekao: Vruće sam želio 
da ovu večeru blagujem s 
vama. Ovo činite meni na 
uspomenu. 
Imao je Majku; i nju – svo-
ju Majku nama je dao. S 
križa, kad je rekao: Majko, 
evo ti, pod križem, sina; 
Ivane, evo ti, pod križem, 
majke; moja Majka, neka 
bude tvoja Majka. 
Imao je tijelo. I svoje ti-
jelo nama je dao. I svoju 
krv nam je dao. Dao se, u 
potpunosti, mana, kada je 

rekao: Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje; uzmite i pij-
te, ovo je krv moja. Jedite mene, da biste živjeli; pijte 
mene, da imate život vječni. Da ne budete gladni; da ne 
budete žedni. Ovo je novi savez, rekao je, koji s vama 
sklapam, da ja živim u vašem kruhu i vašem vinu; da vi 
živite u mom tijelu i u mojoj krvi.
Imao je dušu. I svoju dušu nama je dao. Dao je nama 
Duha svoga, Svetoga Duha, koji će nas upućivati u svu 
istinu. Svoga Duha, Branitelja, nama je dao. I tako će 
On - naš Oktupitelj, kako je obećao, biti s nama u sve 
dane - do svršetka svijeta
Sve što je imao, nama je, iz ljubavi, dao.
Kada nas je darivao, jedini uvjet, koji je tražio, bila je 
vjera. Vjera u Boga Oca, vjera u Njega, vjera u Duha 
Svetoga, vjera u Kuću njegovu, vjera u Nebo njegovo...
Jer, sve što je imao, nama je, iz ljubavi, dao, i mi smo 
njega, iz ljubavi, darovali. 
Kao zahvalnicu za primljene darove, njemu, svome Do-
brotvoru, darovali smo, kao ljudi, ono što smo imali.
Njemu smo darovali Križ. Njega nije imao. Zato smo 
njemu, kao zahvalnicu, darovali svoj Križ. I on je naš 
Dar prihvatio. Na svoja ramena, uzeo naš Križ, jer svo-
ga križa nije imao. I donio je naš Križ do svoga svetoga 
Brda, i na Kalvariji naš Križ zasadio, da se ozeleni, u 
njegovoj muci, da prolista u njegovoj boli, da procvjeta 
u njegovoj krvi, da se oplodi, u njegovu uskrsnuću 
Njemu smo darovali Grob. Njega nije imao. Zato smo 
njemu, kao zahvalnicu, darovali svoj Grob. I on je naš 
Dar prihvatio. Tako je, nakon smrti na Križu, bio poko-
pan u naš Grob, jer svoga groba nije imao. Da počiva u 
našem spokoju, do trećega dana. 
Njemu, svome Dobrotvoru, na dan tajanstvene razmje-
ne nebeskih i zemaljskih darova, njegovih i naših daro-
va, na dan njegova i našega Uskrsa, neka je njemu, od 
nas, čast i hvala, njemu Kristu Bogu, kralju slave vječi-
te. Amen. 
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njegova Žrtva

U dvorani pashalne večere, za obiteljskim stolom, u tajan-
stvenoj oporuci, sve nam je ostavio što je imao. Dao nam 
je sebe. Svoje tijelo, za duhovno jelo. I svoju krv za duhov-
no piće. Kad nam je sve dao, u predvečerje svoje muke, za 
nas je položio sebe na Božji žrtvenik, kao pashalno janje.  
Poslan od Oca, došao je k nama, s neba na zemlju, radi 
nas i radi našega spasenja. Uzeo je tijelo u Majčinu krilu. 
Rodio se kao čovjek. Primio je na sebe naše patnje. Po 
tijelu podložne bolima, uništio je naše grijehe. A smrt je 
obezglavio svojim duhom, koji nije mogao umrijeti. 
Bio je odveden, kao janje, na klanje. I ubijen je kao žr-
tveni prinos. Svojom smrću, za nas, Bogu je prinio žrtvu 
pomirnicu. Svojom žrtvom oslobodio nas je okova zla i 
grijeha. Izbavio nas je paklenih sila. 
Obukao nas je u mir i spokoj vječni. Obilježio je naše 
duše svojim Duhom. A naše tijelo poškropio je svojom 
spasonosnom krvlju. 
On je potpuno obezglavio našu duhovnu smrt. Prevario 
je paklene nakane, kao začetnike svakoga zla i grijeha. Po-
razio je bezakonje i nepravdu. Kuću ropstva pretvorio je 
u neplodnu pustoš. Udomio nas je u svojoj Kući slobode. 
On je, u mnogim dobrim ljudima, za nas i za naše spa-
senje, podnio mnogo boli i patnje. Kako svjedoči Sveto 
pismo, riječ Božja. 
U Abelu je, nedužan, ubijen u polju. U Izaku je, kao žrtva, 
vezan konopcem. U Jakovu je, ni kriv ni dužan, izagnan. 
U Josipu je, pravedan, prodan u ropstvo. U Mojsiju je, 
četrdeset godina, izložen pogibeljima. U Davidu je, bez 
razloga, proganjan. U patrijarsima je, neshvaćen, živio u 
neizvjesnosti. U prorocima je, namjerno, obeščašćen. U 
pashalnom je janjetu, kao prinos, žrtvovan. 
Po anđelu Gabrijelu je naviješten. U Majci je, po Duhu 
Svetom, utjelovljen. Izvan Betlehema je, među dobrim 
ljudima, rođen. Od Ivana je, u Jordanu, kršten. 
Od apostola je, često, neshvaćen. Od sunarodnjaka je, 
u nevjerici, odbijen. Od prijatelja je, za novac, izdan. 

Od Kajfe je, po Zakonu, 
uhvaćen. Od Poncija je, po 
Zakonu, osuđen. Na križ 
je, čavlima, razapet. Na 
Kalvariji je, u predvečerje, 
umro. U tuđi je grob, na-
kon smrti, ukopan. 
U siromasima je oskudi-
jevao. U tužnima je brisao 
suze. U pravednicima je 
dijelio milosrđe. U miro-
tvorcima je naviještao bla-
gostanje. U progonjenima je 
gradio sklonište. 
Djeci je odgoj u vjerskom 
rastu. Mladima je novi puto-
kaz nade. Starijima je sigur-
na kuća spasa. Osamljenima 
je ugodni razgovor. Bolesni-
ma je zdravi lijek. Umirući-
ma je vječni počinak.
On je novo pashalno Janje 
koje nije otvaralo usta. Janje 
rođeno od Marije. Janje od 
stada uzeto. Na klanje odve-
deno. U predvečerje žrtvo-
vano, po mraku pokopano. 
Na križu mu je, kopljem, 
srce probodeno. Kosti mu 
nisu polomljene. Pod ze-
mljom, u grobu, tijelo mu 
se nije raspalo. 
Teški križ, trnova kruna, 
trska u ruci, tri čavla, krva-
ve haljine, zapečaćeni grob, 
bilo je moćno oružje svjet-
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skih moćnika koji su, u Nje-
mu, htjeli ubiti Boga.
Ali je On, jer je tako Bog htio, 
treći dan, po Svetom pismu, 
uskrsno od mrtvih. Iz grob-
ne jame, u ranu zoru prvoga 
dana u tjednu, vratio se svo-
jim učenicima. Pred njima je, 
na udivljenje, uzašao na nebo.
Njegov križ nije uvenuo; jer, 
mi smo, vjernici, Njegovi 
križonoše; slavimo Ga u kr-
šćanskim crkvama, častimo 
Ga u vjerničkim obiteljima; 
nalazi se upisan na kršćan-
skim čelima, izgovaramo Ga 
našim usnama, čuvamo Ga 
u našim srcima. 
Njegove krvave haljine, o-
prane u krvi Janjetovoj, čiste 
se na krštenicima, bijele se 
na prvopričesnicima, oblače 
ih krizmanici, odjevaju ih 
mladenci, slave ih svećenici, 
s njima se peru grješnici, u 
njima umiru vjernici, s nji-
ma se pokrivaju pokojnici. 
Njegov grob, kršćansko je 
počivalište s uklesanim kri-
žem našega Spasa. 
Kao što je Križ otpečatio 
Njegov grob, tako će kršćan-

ski grob biti otpečaćen Njegovim križem. Kao što je Križ 
nakon tri dana otvorio Njegovu grob, tako će kršćanska 
grobna ploča biti otvorena Njegovim križem. 
Naš osobni, ljudski i kršćanski križ, živi od Njegova 
uskrsloga križa. S križem se kršćani rađaju, s križem kr-
šćani žive, Križu kršćani vjeruju, u križu kršćani dovrša-
vaju zemaljski životni tijek. 
Njegova trnova kruna, dar od samoga Spasitelja, na gla-
vama Njegovih krštenika, sjaji neugasivim svjetlom i 
svjedoči o dragocjenoj ljubavi između Boga i čovjeka. 
Iako trnova, njezine bodljike više ne krvare, jer su naši 
grijesi oprani u Krvi našega Spasitelja.
Iako poslužila za ruglo i kao podsmjeh, Njegova trska 
nije skršena; jer vlada kao kraljevsko žezlo pravde i mira 
u kršćanskim rukama.
Njegovi čavli nisu zahrđali; kao za sigurnosne okove, za 
njih su kršćani učvrstili svoj vjernički križ. 
S neba nam je, kao Branitelja, poslao Duha Svetoga. Koji 
će nas upućivati u svu istinu. A on će, naš Isus, biti s nama 
u sve dane do svršetka svijeta. Kako je obećao. 
U misi, na oltaru, žrtvovan. U pričesti, na oltaru, blagovan. 
U vjernicima je kršten. U kršćanima je slavljen. U slavlju 
je, od nas, čašćen. Jer nas je, kao naš Spasitelj, zadužio. 
Njegova otkupiteljska žrtva upisana je na Njegovu križu, 
upletena je u Njegovu trnovu krunu, urezana je na Nje-
govoj trsci, ugravirana je u Njegova tri čavla, izvezena je 
na Njegovim krvavim haljinama, isklesana je na Njego-
voj ploči otvorenga groba – s malo slova, a s puno ljubavi 
– nagrađena je u Njegovu Uskrsu, slavljena je na Njegovu 
oltaru, blagovana u kršćanskoj pričesti, vjerovana u kr-
šćanskom vjerovanju. 
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ŽuPne obavijesti

Župni vjeronauk
PrvoPričesnici

Župni vjeronauk za prvu pričest obuhvaća nedjelj-
ni susret na župnoj misi u 9,30 sati, susret sa žu-
pnikom nakon župne mise i vjersku obuku subo-
tom u 10,30 sati. 
Prva ispovijed za prvopričesnike
Prvopričesnici će se prvi put ispovijediti u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici, u subotu, prije Glušnice, 24. ožujka 
2012. u 10,30 sati. 
ispovijed za prvopričesnike i roditelje
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, dan prije slavlja prve 
pričesti, u subotu, 19. svibnja 2012. u 10 sati.
Prvopričesnički dan 
U nedjelju 20. svibnja 2012. u crkvi Svete Nediljice u 
Crnici: jutarnja misa u 8,30 sati, a misa za prvopričesni-
ke u 10,30 sati.

krizmanici

Župni vjeronauk za ovogodišnje krizmanike obu-
hvaća nedjeljni susret na župnoj misi u 9,30 sati, 
susret sa župnikom nakon župne mise i vjersku 
obuku subotom u 10 sati. 
Ispovijed za krizmanike, kumove i roditelje
U crkvi Svete Nediljice u Crnici ispovijed za krizma-
nike, njihove kumove i roditelje bit će dan prije po-
krizme, u petak 27. svibnja 2012. u 17 sati. 
Krizmni dan
U subotu, 28. travnja 2012. u crkvi Svete Nediljice u 
Crnici podijela sakramenta krizme za vrijeme mise u 
10,30 sati.  

Božićni blagoslov
Prema popisu po ulicama po-
sjetili smo 365 obitelji

Istarska ulica parni br. 29
Vuka Mandušića   4
Primoštenska   4
Tijatska 18
Sedmi kontinent 45
Ivanjski put   3
Put Tanaje   8
Kaprijska 22
Stara cesta 46
Kralja Zvonimira 45
Zagrađe   5
Paške Trlaje 10
Kornatska ul. parni br. 14
Drvarska neparni br.  18
Drniških žrtava   0
Biogradska   6
Mosećka 11
Tišnjanska   3
Bregovita 11
Razorska   4
Banjevačka   7
Bilička   1
Stipe Ninića 32
Ive Zaninovića 19

UKUPNO                     365
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Krštenje je prvi i temeljni sakramenat Crkve, “vrata” u 
kršćansku Kristovu zajednicu. Zato se njegov krštenik 
mora “preporoditi” to jest “roditi odozgor”, po vodi i 
Duhu Svetom. 
Stoga je obred krštenja vidljivi znak da postajemo 
“suobličeni” Kristu, prvom Božjem odabraniku, slični 
njemu u smrti, ukopu i uskrsnuću. 
Kao zajednica Kristovih vjernika, upisujemo ime kršte-
nika u Maticu krštenih, u nadi da je to isto učinio i do-
bri Otac na nebesima. 

U Maticu krštenih 2010. upisano je šestero (6) krštenih 
u crkvi Svete Nediljice u Crnici
Anja Škorić rođena 25. prosinca 2009., a krštena 18. 
travnja 2010. u crkvi Svete Nediljice u Crnici
Stipe Šarić rođen 13. siječnja 2010., a kršten 13. lipnja 
2010. u crkvi Svete Nediljice u Crnici
Mia Mikulandra rođena 11. kolovoza 2010., krštena 23. 
listopada 2010. u crkvi Svete Nediljice u Crnici
Grgur Zlatoper rođen 18. siječnja 2006., a kršten 29. 
studenoga 2010. u crkvi Svete Nediljice u Crnici
Lori Zlatoper rođena 15. veljače 2008., a krštena 29. 
studenoga 2010. u crkvi Svete Nediljice u Crnici
Marul Zlatoper rođen 21. rujna 2009., a kršten 29. pros-
inca 2010. u crkvi Svete Nediljice u Crnici

U Maticu krštenih 2011. upisano je četvero (4) krštenih 
u crkvi Svete Nediljice u Crnici
Viktorija Copić rođena 23. listopada 2010., a krštena 26. 
lipnja 2011. u crkvi Svete Nediljice u Crnici
Katarina Bruna Barišić rođena 1. prosinca 2009., a 
krštena 11. rujna 2011. u crkvi Svete Nediljice u Crnici
Lana Gabriela Birman rođena 23. svibnja 2011., a krštena 
11. rujna 2011. u crkvi Svete Nediljice u Crnici
Tonija Zlatoper rođena 10. srpnja 2011., a krštena 22. 
listopada 2011. u crkvi Svete Nediljice u Crnici

matica krštenih

Svakom je kršteniku za 
krštenje nužna vjera. Djeca 
ne mogu još imati odluku 
osobne vjere, pa se ona 
krste u vjeri svojih rodite-
lja, kumova i cijele Kristove 
zajednice. 
Bitni čin krštenja jest tro-
struko polijevanje vodom 
uz popratne riječi: Ja te 
krstim u ime Oca i Sina i 
Duha Svetoga.
Obredi poslije pojevanja 
vodom označuju posebne 
simbole.
Mazanje krizmom označuje 
da krštenik postaje poma-
zanik s Kristom.
Bijela haljina znak je do-
stojanstva da smo postali 
djeca Božja i znak krsne 
nevinosti nakon oproštenja 
svakoga grijeha.
Uskrsna svijeća koja gori 
kod krštenja označuje pri-
sutnost Isusa Krista – Uskr-
sloga. On je svjetlo i puto-
kaz za novi život krštenika 
i izvor svega što nam se 
dariva po krštenju. 
Obredno otvaranje kršte-
nikovih ušiju i usta, simbo-
lički pokazuje da je stupio 
u novi odnos s Bogom, jer 
odsada će njegov život biti 
slušanje Božje riječi 
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matica umrlih

Za nas kršćane oproštaj s pokojnikom jest čin kojim ga 
kao Crkva preporučujemo Bogu” To je naš posljednji 
pozdrav, kojim se kao rodbina i obitelj, prijatelji i znanci, 
to jest kao kršćanska zajednica, opraštamo od svoga čla-
na i sprovodnim obrednim molimo vjerujući u ponovni 
susret kod nebeskoga Oca. Vjerujemo, ako i umremo, 
nismo odijeljeni jedni od drugih, jer svi hodimo istom 
stazom do konačnoga odredišta u kraljevstvu Božjemu.
Imena naših pokojnika, sprovođeni prema kršćanskom 
obredu, upisujemo u Maticu umrlih.  

U Maticu umrlih 2010. upisano je 11 pokojnika
† Kata Labura rođena 15. travnja 1921., umrla 22. ožujka 
2010., a pokopana u Crnici, 24. ožujka  2010.
† Jakov Baljkaz rođen 23. srpnja 1936., umro 8. kolovoza 
2010., pokopan u Crnici , 9. kolovoza 2010.
† Alica Šabić rođena 4. rujna 1958., umrla 13. kolovoza 
2010., a pokopana na Kvanju,16. kolovoza 2010.
† Vesna Đelalija rođena 10. kolovoza 1930., umrla 20. 
kolovoza 2010.,a pokopana u Crnici, 21. kolovoza 2010.
† Manda Deronja rođena 15. prosinca 1921., umrla 19. 
rujna 2010., a pokopana u Crnici, 21. rujna 2010. 
† Srećko Dešpalj rođen 22. travnja 1931., umro 5. listo-
pada 2009., a pokopan na groblju Svete Ane, 24. rujna 
2010.
† Leonard Ernjak rođen 26. listopada 1935., umro 4. li-
stopada 2010., a pokopan na  Kvanju 5. listopada 2010.
† Joso Šarić rođen 20. srpnja 1919., umro 4. listopada 
2010., a pokopan na Kvanju, 14. listopada 2010. 
† Zlata Nediljka Trlaja rođena 21, listopada 1934., umrla 
16. listopada 2010., a pokopana u Crnici, 18. listopada 
2010.
† Ana Petrović rođena, 29. rujna 1913., umrla 11. stude-
noga 2010., a pokopana na Kvanju, 15. studenoga 2010.
† Marijan Baljkas rođen 15. kolovoza 1934., umro 8. pro-
sinca 2010., a pokopana na Kvanju, 10. prosinca 2010.  

Krunica za pokojne

† Bože, u pomoć mi priteci!
- Gospodine, pohiti da mi 
pomogneš!
- Slava Ocu...  
- Kako bijaše... 

Uvodna molitva 
Premili Isuse, radi muke koju 
si imao kad si se krvlju znojio 
u vrtu Getsemanskom, smi-
luj se dušama naše rodbine i 
oslobodi ih muka koje trpe u 
čistilištu.
- Jedan očenaš, deset zdravo-
marija  i jedan pokojvječni.

Premilostivi Isuse, radi muke 
koju si podnosio kad su te 
bičevali, smiluj se dušama 
naših prijatelja i oslobodi ih 
muka koje trpe u čistilištu.
- Jedan očenaš, deset zdravo-
marija  i jedan pokojvječni.

Preljubezni Isuse, radi bo-
lova koje si pretrpio kad su 
te trnjem krunili, smiluj se 
dušama kojih se nema tko 
spomenuti i koje moraju 
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matica umrlih

U Maticu umrlih 2011. upisano je 7 pokojnika
† Vice Zaninović rođen 2. listopada 1923., umro  5. siječnja 
2011., a pokopan na  Kvanju, 7. siječnja 2011.
† Duško Lambaša rođen 17. kolovoza 1931., umro 14. trav-
nja 2011., a pokopan u Crnici, 16. travnja 2011.
† Tona Ković rođena, 4. travnja 1022., umrla 21. svibnja 
2011., a pokopana u Bilicama, 23. svibnja 2011.
† Dragan Antunac rođen 6. rujna 1958., umro 4. rujna 
2011., a pokopan na Kvanju, 8. rujna 2011.
†  Bruno Baljkas rođen 7. rujna 1963., umro 8. rujna 2011., 
a pokopan u Crnici, 10. rujna 2011.
† Jeka Lozuić rođena 15. listopada 1921., umrla 13. listopa-
da 2011., a pokopana na Kvanju, 17. listopada 2011.
† Ivan Mirić rođen 23. lipnja 1949., umro 22. studenoga 
2011., a pokopan u Bilicama, 24. studenoga 2011.

Katolička Crkva preporučuje svojim članovima da 
mole za svoje pokojnike, jer na taj način im pomažemo 
u njihovu čišćenju na putu do gledanja lica Božjega. Po 
molitvi ostajemo povezani s našim pokojnicima. Ta-
kođer se preporuča da se vjernici dogovore sa svojim 
župnikom radi slavljenja mise na obljetnice smrti. 
Pijetet prema pokojniku izražavamo i time da se podi-
gne nadgrobni spomenik i da redovito održavamo i po-
hađamo grob, okitimo ga cvijećem i zapalimo svijeću.

najduže čekati u mukama u 
čistilištu, i privedi ih k sebi 
u vječnu radost.
- Jedan očenaš, deset zdravo-
marija  i jedan pokojvječni.
Predobri Isuse, radi prev-
elikih boli koje si podnio 
kad si noseći križ susreo 
svoju svetu Majku, smiluj se 
dušama u čistilištu, posebno 
onima koje su častili tvoju  
presvetu Majku.
- Jedan očenaš, deset zdravo-
marija  i jedan pokojvječni.

Preblagi Isuse, radi muka 
koje si trpio viseći na križu, 
smiluj se svim dušama u 
čistilištu, oslobodi ih nji-
hovih muka i privedi ih u 
vječno blaženstvo.
- Jedan očenaš, deset zdravo-
marija  i jedan pokojvječni.

Završna molitva 
Pomolimo se: Bože, Stvor-
itelju i Otkupitelju sviju 
vjernih, dušama službenika 
i službenica svojih udjeli 
oproštenje sviju grijeha da 
oproštenje, koje su vazda 
željele, pobožnim molbama 
postignu. Koji živiš i kraljuješ 
u vijeke vjekova. Amen.
Duše svih vjernih mrtvih po 
milosrđu Božjem počivale u 
miru. Amen.
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u svjetlosti hodimo

Susret hrvatske katoličke mladeži, kako je najavljeno, 
održat će se u Sisku, u subotu i nedjelju, 5. i 6. svibnja 
2012., pod geslom preuzetim iz Prve Ivanove poslanice 
(1Iv 1,7) u kojoj se ljubljeni Učenik, predstavlja kao je-
dan od onih koji su slušali, vidjeli i opipali »riječ života«. 
Ono što je vidio i čuo, želio je objaviti vjernicima radi 
zajedništva, koje je ujedno zajedništvo s Ocem i njego-
vim Sinom Isusom Kristom. 
U današnjem društvu, kada su mnogi zavedeni mišlju i 
žive kao da Boga nema, ili su privučeni oblicima iraci-
onalne religioznosti, a mnogi ranjeni bolešću, patnjom, 
gubitkom svake nade, bez obitelji ili posla ili su izgublje-
ni u svijetu lažnih opsjena, potrebno je svjetlo Kristovo, 
pišu nam naši biskupi, jer hod u svjetlosti Kristovoj daje 
puni smisao životu i čini ga odrazom Božje slave. 
Osobni susret s Kristom prosvjetljuje život, upravlja nas 
na pravi put i šalje da budemo njegovi svjedoci. U našim 
biskupijama, župama, pokretima, udrugama i zajedni-
cama Krist nas poziva, Crkva prihvaća i želi biti naš dom 
i škola zajedništva i molitve. 
Potrebno je pomno proučavati Božju riječ, crpsti sna-
gu iz sakramentalne milosti pomirenja i euharistije. Biti 
sudionik euharistijskog klanjanja. Na taj način iz dana u 
dan dobiva se nova snaga za život, a evanđelje bi trebalo 
biti mjerilo i vodič u životnim odlukama i planovima!
Potrebno je kazivati svijetu i radost koju su mladi našli 
susrevši Isusa Krista, želju da ga bolje upoznaju, spre-
mnost da naviještaju evanđelje spasenja i radost života 
po Božjoj objavi nama u Isusu Kristu, koji je jedina pra-
va i istinska svjetlost ljudskog života.
Logotip susreta mladih, kako objašnjava domaćin 
sisački biskup msgr. Vlado Košić, stilizirana je svjetiljka 
s kristo-gramom, iz 4. st., pronađena u Sisku, koja prije 
svega simbolizira Krista u našim životima, koji nam 
obasjava korake. Zemaljski život prikazan je kao put koji 
pred nas stavlja brojna pitanja i teškoće, kao i raskrižja 
na kojima odlučujemo kojim putem krenuti. 

Hodočasnička himna

S osmjehom 
na susret krećemo

Jer znamo Bog je s nama tu,
samo budi tu, 

jer trebamo te, Isuse,
Tvoje svjetlo 

neka vodi nas sve.
Naša mlada srca puna ljubavi

Naše ruke dignute
Pune radosti

Naša mlada srca puna ljubavi
Naše ruke dignute

Kao jedno Boga sada slave
Hrabro krenimo

U svjetlosti hodimo!
Na tom putu 

Bog nam snagu daje
Otvara nam staze
Za nove korake. 

Podižeš nas svaki put 
kad se spotaknemo

Čvrsto držiš nas
Naš pogled sada jedno znači, 

Isuse,
Želimo ti prići svi.
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moj dar za crkvu svete nedijice

U svakom broju župnoga lista, dragi vjernici i štovatelji 
Svete Nediljice, donosimo imena dobročinitelja, koji su 
doprinijeli za crkvene potrebe. Kako vam je poznato, u 
zadnje vrijeme prikupljamo prinos za obnovu stare slike 
Svete Nediljice.
Nova slika Bezgrješnoga Začeće, koja se sada nalazi na 
glavnom oltaru, postavljena je 26. veljače 1989., a nasli-
kao ju je Vlado Šerić. Tada je stara slika, iz 1609., pohra-
njena u župnu kuću, a danas se čuva u Franjevačkom 
samostanu Sv. Ante Padovanskoga na Šubićevcu. 
Nakon obnove  stare Gospine slike, nadamo se da ćemo 
je vratiti na njezino prijestolje, na retabl oltara, gdje se 
od davnine nalazila. Na tu nakanu prikupljamo vaše do-
prinose za obnovu i povratak Svete Nediljice. 
Kako smo upisali u blagajnički dnevenik, do sada smo 
za obnovu stare slike prikupili 13.185 kn, odnosno kroz 
2010. godinu: 5.615 kn, a kroz 2011. godinu 7.570 kn.
Kako slijedi, kao i do sada, donosimo imena naših do-
bročinitelja:

Prosinac 2011.
Obitelj Skelin 50 kn, Tereza Olivari 50 kn, Josipa 100 kn, 
Ankica Jurišić za sliku 100 kn, Vinko Zaninović 50 kn, 
Obitelj Dunkić 200 kn, Obitelj Zaninović 70 kn, Dragica 
Žonja 50 kn, Obitelj Paić za sliku 100 kn i za crkvu 100 kn, 
Danka Lambaša 150 kn, Mirjana Baljkas 50 kn, Jadranka 
Elez 100 kn, Neno Rak za sliku 200 kn i za crkvu 200 kn, 
Lucija Nadoveza 50 kn, Obitelj Dulibić za sliku 100 kn, 
Obitelj Tesla za sliku 300 kn, Ana Rakić 100 kn, Obitelj 
Ante Zoričić 100 kn, Obitelj Pandža za sliku 300 kn, 
Župnik za sliku 2000 kn, NN za crkvu 1000 kn.
Siječanj 2012.
Obitelj Karađole za sliku 50 €, Marica Skorić 50 kn, Obitelj 
Jurić 100 kn, Tona Jelovčić 100 kn, Obitelj Lončar 200 
kn, NN na oltaru za sliku 450 kn, Danica Čeko-Šupuk za 
sliku 50 kn, Nevenka Ninić 50 kn, Hrvoje Zaninović 300 
kn, Obitelj Dulibić 50 kn, Obitelj Krste Ninić 100 kn.

Povjeravamo se, Sveta Nedi-
ljice, tvojoj majčinskoj zaštiti 
i ljubavi. Posvećujemo ti naše 
obitelji, da postanu svetište 
ljubavi i rasadište novih ži-
vota; sačuvaj sve začete živo-
te 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. Prikazujemo 
ti žuljave ruke težaka na na-
šim njivama, znoj radnika u 
tvornicama, strpljivo služenje 
liječnika i bolničara, napo-
re naših intelektualaca, rad i 
molitvu naših svećenika, re-
dovnika i redovnica. U tvoju 
majčinsku ljubav stavljamo 
boli naših bolesnika, tjeskobe 
i patnje patnika, i smrtnu bor-
bu umirućih.
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GLASILO ŽUPE BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA

NEDILJICASVETA

CRNICA - ŠIBENIK

U ozračju naših kršćanskih slavlja u crkvi Svete 
Nediljice, u ispovijesti vjere kršćanske, kličemo: 
Vjerujem u uskrsnuće tijela i život vječni.  

Misno slavlje 
 nedjeljom i svetkovinom
 u zimskom računanju vremena 
  studeni - ožujak u 9,30 sati
 u ljetnom računanju vremena
  travanj – lipanj u 9,30 sati
 u ljetnim mjesecima
  srpanj - kolovoz   u  9,00 sati
 u ljetnom računanju vremena
  rujan - listopad  u 9,30 sati

 radnim danom i blagdanom 
 u zimskom računanju vremena
  studeni - prosinac u 17 sati
  prosinca - siječanj u 16 sati
  veljača - ožujak u 17 sati
 u ljetnom računanju vremena
  travanj - lipanj u 18 sati
 u ljetnim mjesecima
  srpanj - kolovoz  u 19 sati
 u ljetnom računanju vremena
  rujan - listopad  u 18 sati
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ŽuPa bezgrješnoga začeća crnica

Glasilo Župe 
Bezgrješnoga Začeća 
Blažene Djevice Marije 
Šibenik Crnica
22000 ŠIBENIK
Šubićevac
Mažuranićeva 3a

telefonka
022/312-679
mobitelka
098/9151222  
e-mailica
nikola.curcija@si.t-com.hr
webica
www.zupa-crnica.net

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 1/2012. (12) tiskan je 
u tiskari Dalmacija-papir 
u Splitu, u 500 primjeraka 
na 16 stranica formata B5

OIB Župe
62155125911

Žiro račun 
Jadranska banka d. d. 
Šibenik 
2411006-1121000204


