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Neka uskrsna radost obuz-
me svako kršćansko srce i 
ispuni sav svijet mirom i 
ljubavlju; neka preobrazi 
društvo u kojem živimo; 
neka osnaži patnike i ljude 
u teškoćama; neka podrži 
sve koji se iskrena srca 
zalažu za opće dobro; neka 
velikim idealima ispuni 
duše djece i mladih, a 
mirom posljednje razdo-
blje života starijih; neka 
se udomi u svakoj obitelji 
kao zaštita i blagoslov; 
neka uskrsna radost ispuni 
naše kršćanske zajednice 
; neka svaki vjernik kuša 
ljepotu života utemeljena 
na uskrsnoj radosti. 

Uskrsnuo je, i sada je s nama, i zauvijek je s nama!
Ove nas riječi pozivaju da gledamo prema uskrslom Kri-
stu, te da dopustimo da i u našim srcima uistinu odjekne 
njegov božanski glas. 
Draga braćo i sestre, to je kršćanski uskrsni navještaj. 
Prihvatimo ga s vjerničkim udivljenjem i zahvalnošću!
Zahvaljujući Kristovoj smrti i uskrsnuću, i mi se rađamo 
za novi duhovni život, te, sjedinjujući svoj glas s njego-
vim, izjavljujemo da želimo ostati zauvijek s Bogom, s 
Ocem našim, beskrajno dobrim i milosrdnim Ocem.
Ne bojmo se i ne strahujmo. Uskrsnuo je, i sada je s 
nama, i zauvijek je s nama!
Vjerujući, kušajmo i mi kako je dobar Gospodin, osje-
timo snagu njegove svete mišice, kao pravednoga Suca, 
i neizrecivu nježnost njegove dobrohotnosti, kao milo-
srdnoga Oca. I mi prihvatimo i potvrdimo da biti kršća-
nin znači živjeti radost. Jer, vjera je radost. Jer, milost je 
radost. Jer, Krist je radost, istinska radost vjerničkoga 
svijeta. 
Neka nas veseli njegov proglas: Uskrsnuo sam, i sada 
sam s vama, i zauvijek sam s vama!
Zato ga zamolimo, njega - svoga Otkupitelja, neka radost 
uskrsnuća i u nama pobijedi svaku ovozemnu žalost, jer 
dan je to što ga učini Gospodin. Za nas i za naše spa-
senje, neka nam je sretan Uskrs, želi župnik fra Nikola.
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Franjevački 
samostan sv. Ante 
Padovanskoga
Mažuranićeva 3a
Šubićevac
22000 ŠIBENIK

Samostanka 
obitelj
Fra Božo Morić, gvardijan i 
župnik
Fra Joso Klarić, župni vikar i 
samostanski ekonom 
Fra Silvestar Bota ispovjednik
Fra Vice Lucić u miru

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
Mob: 098/187-4205
Župa sv. Jeronima
METERIZE
Župnik fra Mirko Klarić
Mob: 098/933-0955
Župa sv. Ante 
Padovanskoga
ŠUBIĆEVAC 
Župnik fra Božo Morić
Tel: 022/214-294

Mir i dobro
Dok je živio među nama, kako je zapisano, sv. Franjo 
Asiški rado je hodao prirodom i slavio Stvoritelja, često 
pjevajući: Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga, za-
hvaljujte njemu, služite njemu svi u poniznosti velikoj.
Nakon proslave ‘živoga Božića’ među priprostim pa-
stirima, rado se povlačio u osamu i razmatrao o muci 
Kristovoj, često plačući: Ljubav nije ljubljena. Uzimao bi 
dvije grančice i spajao ih u obliku križa. Toliko je ljubio 
Križ, da mu je ‘Ljubav koju je ljubio’ utisnula svoje bilje-
ge na njegovu tijelu.  
Ljubitelj Križa povukao je za sobom mnoštvo braće i se-
stara prema Svetoj gori uskrsnuća Kristova. Od tada fra-
njevačka obitelj časti Sveti Križ, osobito kroz korizmeno 
vrijeme, u pobožnosti Križnoga puta. 
Zato, u franjevačkom proglasu mir i dobro idu zajedno, 
kao što okomita i vodoravna greda zajedno tvore križ. 
Gdje je mir, tu se ostvaruje dobro; gdje je dobro, tu se 
ostvaruje ljubav. Gdje je ljubav tu se ostvaruje križ; gdje 
je križ tu se ostvaruje vjera.  
Neka kršćanski križ, koji smo kao dar dobili na dan kr-
štenja, dragi vjernici, bude naš proglas da je Ljubav lju-
bljena. 
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Korizmeno vrijeme
Pobožnost Križnoga puta
Kako je običaj, u korizmene petke: u 17 sati obavljamo 
pobožnost Križnoga puta, a nakon toga slavimo večer-
nju misu u 17,30 sati.

Križni put za mlade
U subotu, 16. ožujka 2013., pobožnost Križnoga puta 
za mlade Šibenske biskupije odvijat će se od crkve u 
Čavoglavama do crkve u Drnišu, a započinje u 9 sati 

Šibenski Križni put
U petak, prije Cvjetnice, 22. ožujka 2013., pobožnost 
Križnoga puta za vjernike grada Šibenika počinje u 16 
sati u podnožju Šubićevca, od Gimnazije. 

Uskrsna ispovijed
Prva ispovijed za ovogodišnje prvopričesnike
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u subotu, prije V. koriz-
mene nedjelje - Glušnice, 16. ožujka 2013. 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, 23. ožujka 2013. u 10 sati. 

Uskrsna ispovijed za odrasle vjernike
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u Velikom tjednu, u 
ponedjeljak, utorak i srijedu, od 25. do 27. ožujka 2013. 
u 17,30 sati, a nakon ispovijedi, u 18 sati, večernja misa.

Uskrsna ispovijed bolesnih i nemoćnih vjernika
U četvrtak, 15. ožujka 2013., 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.

Korizmena poruka 
pape Benedikta XVI.
Proslava korizme, u kon-
tekstu Godine vjere, pruža 
nam dragocjenu prigodu za 
razmišljanje o odnosu izme-
đu vjere i ljubavi, odnosno 
između vjere u Boga Isusa 
Krista i ljubavi, koja je plod 
djelovanja Duha Svetoga i 
koja nas vodi na jedan put 
bespridržajnog posvećivanja 
Bogu i drugima.

1. Vjera kao odgovor 
na Božju ljubav
Već u svojoj prvoj enciklici 
sam ponudio neke elemente 
koji pomažu shvatiti usku 
povezanost između tih dviju 
teologalnih kreposti: vjere i 
ljubavi. Polazeći od temelj-
ne tvrdnje apostola Ivana: 
"I mi smo upoznali ljubav 
koju Bog ima prema nama 
i povjerovali joj" (1 Iv 4, 16) 
podsjetio sam da "biti kršća-
nin nije rezultat neke etičke 
odluke ili neke velike ideje, 
već je to susret s događajem, 
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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, 24. ožujka 2013., blagoslovom masli-
novih grančica i procesijom, u 9,15 sati. 
Nakon procesije u crkvi Svete Nediljice u Crnici župnu 
misu slavimo u 9,30 sati. 
Svečanom procesijom s maslinovim granama spomi-
njemo se svečanog Isusova ulaska u Jeruzalem, odno-
sno svečanog Isusova prijelaza s ovoga svijet k Ocu - po 
smrti i uskrsnuću.

Vazmeno trodnevlje
Vazmeno trodnevlje zapravo je jedan blagdan: počinje 
misom Gospodnje večere u predvečerje na Veliki četvrtak; 
u petak popodne Crkva slavi muku i smrt Isusovu; a 
sveto trodnevlje završava večernjom misom subotnjeg  
bdijenja uoči nedjelje Uskrsnuća.
Veliki četvrtak
Na Veliki četvrtak, 28. ožujka 2013., 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. Na misu su pozvani ovogodišnji prvo-
pričesnici i njihovi roditelji.  
Veliki petak
U crkvi Svete Nediljice u Crnici obredi Velikoga petka, 
29. travnja 2013., počinju u 18 sati. 
Za vrijeme ljubljenja križa prikupljamo milodare za po-
trebe Svete zemlje. 
Velika subota
U crkvi Svete Nediljice u Crnici obredi Uskrsnoga bdi-
jenja, 30. ožujka 2013., počinju u 19 sati. Nakon mise 
obavljamo blagoslov uskrsnih jela (kao i na Uskrs nakon 
župne mise). 

s Osobom, koja životu daje 
novi obzor i time konačni 
pravac… Budući da je Bog 
prvo ljubio nas (usp. 1 Iv 
4,10), ljubav sada nije samo 
'zapovijed', već je odgovor na 
dar ljubavi kojom nam Bog 
dolazi ususret".
Vjera predstavlja onaj osobni 
pristanak – koji uključuje sve 
naše sposobnosti – uz objavu 
besplatne i "strastvene" ljuba-
vi koju Bog ima prema nama 
i koja se u punini očituje u 
Isusu Kristu. 
Susret s Bogom Ljubavi 
zahvaća ne samo srce, već 
također um: "Upoznavanje 
Božjeg života put je prema 
ljubavi, a pristanak naše 
volje uz njegovu sjedinjuje 
naš razum, volju i osjećaj u 
sveobuhvatni čin ljubavi.
No to nije završen proces, 
ljubav nije nikada 'završen' 
i gotov čin". Zato je svim 
kršćanima i, na osobit način, 
onima koji se bave karitativ-
nim radom potrebna vjera, 
ono "iskustvo susreta s Bo-
gom u Kristu koje će u njima 
pobuditi ljubav i njihovo srce 
otvoriti za drugoga. 
Tako zapovijed ljubavi prema 
bližnjemu za njih neće više 
biti zapovijed koja im je 
naložena, da tako kažemo, 
izvana, već će biti posljedica 
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njihove vjere koja se odjelo-
tvoruje kroz ljubav". Kršća-
nin je čovjek koji je osvojen 
Kristovom ljubavi i stoga, 
nošen tom ljubavlju – "cari-
tas Christi urget nos" (2 Kor 
5, 14) –, je duboko i stvar-
no otvoren ljubavi prema 
bližnjemu. 
Taj se stav rađa prije svega iz 
svijesti da smo ljubljeni, da 
nam je udijeljeno oproštenje, 
štoviše da nam Gospodin 
služi, onaj Gospodin koji 
se priginje da opere noge 
apostolima i prinosi samo-
ga sebe na križu da privuče 
čovjeka u Božju ljubav.
"Vjera nam pokazuje da je 
Bog dao svoga Sina za nas 
i daje nam pobjedonosnu 
sigurnost da je zaista istina: 
Bog je ljubav!... Vjera, koja 
promatra Božju ljubav koja 
se objavila u probodenom 
Isusovu srcu na križu, rađa 
ljubav. Ljubav je svjetlo – u 
konačnici jedino svjetlo – 
koje uvijek iznova rasvjet-
ljuje svijet obavijen tamom i 
daje nam hrabrosti potrebne 
za život i djelovanje". 
Sve nam to pomaže shvatiti 
kako je glavni prepoznatljivi 
stav kršćanâ upravo "ljubav 
utemeljena na vjeri i njome 
oblikovana".

2. Ljubav kao život u 
vjeri
Čitav je kršćanski život od-
govaranje na Božju ljubav. 
Prvi je odgovor upravo 

vjera kao prihvaćanje s divljenjem i zahvalnošću čudesne 
Božje inicijative koja nam prethodi i koja nas potiče. A 
taj pristanak s vjerom označava početak jedne svijetlom 
obasjane povijesti prijateljstva s Bogom, koja ispunja i 
daje puni smisao čitavoj našoj egzistenciji. 
Bog se, međutim, ne zadovoljava time da mi prihvatimo 
njegovu besplatnu ljubav. On se ne ograničava samo 
na to da nas ljubi, već nas želi privući Sebi, preobraziti 
nas na tako dubok način da možemo zajedno sa svetim 
Pavlom reći: ne živim više ja, već Krist živi u meni (usp. 
Gal 2, 20).
Kada mi ostavimo prostor Božjoj ljubavi, postajemo 
njemu slični, dionici njegove ljubavi. Otvoriti se njegovoj 
ljubavi znači pustiti da on živi u nama i dovede nas do 
toga da ljubimo s njim, u njemu i poput njega; samo tada 
naša vjera postaje doista "ljubavlju djelotvorna" (Gal 5, 6) 
i on se nastanjuje u nama (usp. 1 Iv 4, 12).
Vjera je spoznanje istine i pristajanje uz istinu (usp. 1 
Tim 2, 4); vjera je "hod" u istini (usp. Ef 4, 15). Vjerom se 
ulazi u prijateljstvo s Gospodinom; ljubavlju se živi i nje-
guje to prijateljstvo (usp. Iv 15, 14 sl.). Vjera nam pomaže 
prihvatiti Gospodinovu i Učiteljevu zapovijed; vjera nam 
daje blaženstvo da je provodimo u djelo (usp. Iv 13, 13-
17). U vjeri smo rođeni kao djeca Božja (usp. Iv 1, 12 sl.); 
ljubav nam pomaže konkretno ustrajati u božanskom 
posinstvu donoseći plod Duha Svetoga (usp. Gal 5, 22). 
Vjera nam pomaže prepoznati darove koje nam dobri i 
velikodušni Bog povjerava; po ljubavi oni donose plod 
(usp. Mt 25, 14-30).

3. Neraskidiva isprepletenost između vjere i lju-
bavi
U svjetlo do sada rečenog, jasno je da ne možemo nikada 
razdvajati ili, čak, suprotstavljati vjeru i ljubav. Te su dvije 
teologalne kreposti duboko povezane i pogrešno je vi-
djeti među njima kontrast ili "dijalektiku". S jedne strane, 
naime, nedvojbeno je ograničen stav onih koji stavljaju 
tako snažan naglasak na prioritet i presudnost vjere da 
podcjenjuju i gotovo preziru konkretna djela ljubavi i 
ovu svode na neku općenitu humanitarnost. 
S druge strane, međutim, isto je tako ograničavaju-
će zastupati stav o nekoj pretjeranoj premoći ljubavi i 
njezine djelotvornosti i smatrati kako djela zamjenjuju 
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vjeru. Za zdravi duhovni 
život je nužno kloniti se bilo 
fideizma bilo moralističkog 
aktivizma.
Kršćanski se život sastoji u 
stalnom usponu na "brdo" 
susreta s Bogom a zatim 
silaženju među ljude, noseći 
ljubav i snagu koje nam taj 
susret daje, tako da svojoj 
braći i sestrama služimo 
istom onom ljubavlju kojom 
Bog ljubi. 
U Svetom pismu vidimo 
kako je revnovanje apostolâ 
za naviještanje evanđelja 
koje rađa vjeru usko veza-
no uz karitativnu brigu za 
služenje siromašnima (usp. 
Dj 6, 1-4). 
U Crkvi, kontemplacija i 
djelovanje, koje na stanoviti 
način simboliziraju sestre 
Marija i Marta iz Evanđelja, 
moraju istodobno postojati i 
međusobno se upotpunjava-
ti (usp. Lk 10, 38-42). 
Prioritet uvijek pripada od-
nosu s Bogom a pravo evan-
đeosko dijeljenje mora biti 
ukorijenjeno u vjeri (usp. 
Kateheza na općoj audijen-
ciji od 25. travnja 2012.). 
Ponekad se, naime, nastoji 
ograničiti izraz "ljubav" na 
solidarnost ili jednostav-
no pružanje humanitarne 
pomoći. Važno je, naprotiv, 

Uskrsno vrijeme

Uskrs - Vazam
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, na Uskrs, 31. ožuj-
ka 2013., župnu misu slavimo u 9,30 sati. Nakon mise 
obavljamo blagoslov uskrsnih jela.

Uskrsni ponedjeljak
Uskrsni ponedjeljak, 1. travnja 2013., 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. uskr-
sne nedjelje, 9. svibnja 2013., 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, 19. svibnja 2013.,  
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, 26. svibnja 2013., u 
liturgijsko vrijeme kroz godinu slavimo Gospodnju 
svetkovinu Presvetoga Trojstva, u crkve Svete Nediljice 
u Crnici za vrijeme župne mise u 9,30 sati.

Tijelovo
Tijelovo ili Brašančevo, u četvrtak nakon svetkovine 
Presvetoga Trojstva, 30. svibnja 2013., 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 grad-
skim ulicama počinje od katedrale nakon večernje 
mise. Misno slavlje i tijelovsku procesiju predvodi ši-
benski biskup msgr. Ante Ivas.
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podsjetiti da je najveće djelo 
ljubavi upravo evangeliza-
cija, odnosno "posluživanje 
Riječi". 
Nema većeg dobročinstva, 
pa tako ni čina milosrđa, 
koji se može iskazati bli-
žnjemu od lomljenja kruha 
Božje riječi, od toga da ga 
se učini dionikom Radosne 
vijesti evanđelja, da ga se 
uvede u odnos s Bogom: 
evangelizacija je najviša 
i najcjelovitija promocija 
osobe. 
Kao što piše sluga Božji 
papa Pavao VI. u enciklici 
Populorum progressio, navi-
ještanje Krista je prvi i glav-
ni činilac razvoja (usp. br. 
16). Iskonska istina da nas 
Bog ljubi – koju se živi i na-
viješta – čini nas otvorenima 
za prihvaćanje te ljubavi u 
vlastitom životu i omoguću-
je cjeloviti razvoj čovječan-
stva i svakog čovjeka (usp. 
enc. Caritas in veritate).U 
suštini, sve polazi od Ljubavi 
i stremi k Ljubavi. Božja 
besplatna ljubav se očitovala 
naviještanjem evanđelja. 
Ako je prihvatimo s vjerom, 
tada primamo onaj prvi i 
nezaobilazni dodir s božan-
skim koji nam omogućuje 
"uzljubiti Ljubav", da bismo 
zatim prebivali i rasli u toj 
Ljubavi i s radošću je preno-
sili drugima.Kada je riječ o 
odnosu između vjere i djelâ 
ljubavi, riječi iz Poslanice 
svetoga Pavla Efežanima 

možda na najbolji način sažimaju njihov suodnos: "Ta 
milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to 
dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. Njegovo smo 
djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog 
unaprijed pripravi da u njima živimo" (2, 8-10). Ovdje se 
opaža da čitava inicijativa usmjerena čovjekovu spasenju 
dolazi od Boga, od njegove milosti, od njegova oprošte-
nja prihvaćenog u vjeri; ali ta inicijativa ne samo da ne 
ograničava našu slobodu i našu suodgovornost, nego ih 
naprotiv čini autentičnima i usmjerava ih prema djelima 
ljubavi. Ova potonja nisu u prvom redu plod čovjekova 
truda i napora, nešto čime bi se on hvastao, nego se rađa-
ju iz same vjere, izviru iz milosti koju Bog daje u obilju. 
Vjera bez djela je poput stabla bez plodova: te se dvije 
kreposti uzajamno podrazumijevaju. Tradicionalnim 
smjernicama za kršćanski život, korizma nas poziva 
upravo da jačamo svoju vjeru pomnijim i dužim slu-
šanjem Božje riječi i sudjelovanjem u sakramentima i, 
istodobno, da rastemo u ljubavi, u ljubavi prema Bogu i 
prema bližnjemu, također preko konkretnih smjernica 
vezanih uz post, pokoru i milostinju.

4. Prioritet vjere, primat ljubavi
Kao i svaki Božji dar, vjera i ljubav potvrđuju djelovanje 
jednog jedinog Duha Svetoga (usp. 1 Kor 13), onoga 
Duha koji u nama kliče: "Abba! Oče!" (Gal 4, 6) i u kojem 
možemo reći: "Isus je Gospodin!" (1 Kor 12, 3) i "Marana 
tha!" (1 Kor 16, 22; Otk 22, 20).
Vjera, dar i odgovor, pomaže nam spoznati istinu o Kri-
stu kao utjelovljenu i raspetu ljubav, puno i savršeno pri-
anjanje uz Očevu volju i beskrajno Božje milosrđe prema 
bližnjemu; vjera usađuje u srce i um čvrsto uvjerenje 
da je upravo ta Ljubav jedina stvarnost koja je odnijela 
pobjedu nad zlom i smrću. 
Vjera nas poziva da gledamo u budućnost s krepošću 
nade, u pouzdanom iščekivanju da će pobjeda Kristove 
ljubavi prispjeti svojoj punini. Ljubav nas, pak, uvodi 
u Božju ljubav očitovanu u Kristu, omogućuje nam na 
osoban i egzistencijalan način prigrliti potpuno i bespri-
držajno Isusovo predanje Ocu i braći. Ulijevajući u nas 
ljubav, Duh nas Sveti čini dionicima Isusova predanja: 
sinovskog predanja Bogu i bratskog svakom čovjeku 
(usp. Rim 5, 5), 
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Bogoslužni kalendar
Odnos između te dvije kre-
posti je nalik odnosu između 
dvaju temeljnih sakramenata 
Crkve: krštenja i euharisti-
je. Krštenje (sacramentum 
fidei) prethodi euharistiji 
(sacramentum caritatis), 
ali je usmjeren na nju, koja 
predstavlja puninu kršćan-
skog puta. Slično tome, 
vjera prethodi ljubavi, ali se 
pokazuje istinskom samo 
ako je njome okrunjena. Sve 
kreće od poniznog prihvaća-
nja vjere ("znati da me Bog 
ljubi"), ali to mora dovesti do 
istine ljubavi ("znati ljubiti 
Boga i bližnjega"), koja ostaje 
zauvijek, kao ispunjenje svih 
kreposti (usp. 1 Kor 13, 13).
Predraga braćo i sestre, u 
ovom korizmenom vreme-
nu, u kojem se pripravlja-
mo za proslavu događaja 
križa i uskrsnuća, u kojem je 
Božja ljubav otkupila svijet 
i svojim svjetlom obasjala 
povijest, želim vam svima u 
ovom dragocjenom vre-
menu oživite svoju vjeru u 
Isusa Krista, da bismo ušli 
u isti njegov optok ljubavi 
prema Ocu i prema svakom 
bratu i sestri koje susrećemo 
u svom životu. Za to uzdi-
žem svoju molitvu Bogu, 
dok zazivam Gospodnji 
blagoslov na svakog od vas i 
na sve zajednice!

Bogoslužni kalendar obilježava vrijeme crkvene ili 
liturgijske godine u kojemu kršćani slave Isusovo otajstvo 
spasenja. Crkvena godina razdijeljena je na tri bogoslužna 
vremena: božićno vrijeme, uskrsno vrijeme i vrijeme kroz 
godinu. Razdoblje između dva velika blagdanska vremena 
- između božićnoga i uskrsnoga vremena - nazivamo 
vrijeme kroz godinu. 
Crkvena ili liturgijska godina spomen je slavlja Božjih 
spasonosnih čina koji su se dogodili u Isusu Kristu, a kršćani 
ih slave kroz godinu dana. Dakle, liturgijska godina označuje 
skup svih liturgijskih slavlja koja su ušla u crkveni kalendar 
u godišnji krug. 
Liturgijski kalendar koji je u uporabi u katoličkoj Crkvi, 
u potpunosti se slaže s danima građanske godine. To je 
vrijeme crkvene godine u kojemu kršćani slave Isusovo 
otajstvo spasenja: od utjelovljenja - Blagovijesti, preko 
rođenja - Božića do Uzašašća i Duhova. 
Vrijeme kroz godinu traje 33 ili 34 tjedna, a dijeli se u dva 
dijela. Prvi dio započinje s ponedjeljkom po blagdanu 
Krštenja Gospodinova, odnosno nakon prve nedjeljae 
poslije Bogojavljenja, i traje do utorka uoči Pepelnice.
Drugi dio započinje u ponedjeljak poslije Duhova i završava 
u subotu prije došašća. Umjesto prve nedjelje kroz godinu 
slavi se blagdan Krštenja Gospodinova. U nedjelju poslije 
Duhova slavi se svetkovina Presvetog Trojstva. Posljednje 
nedjelje kroz godinu slavi se svetkovina Krista Kralja. 
Dakle, u vrijeme kroz godinu slavimo i tri Gospodnja 
blag-dana: u prvu nedjelju poslije Duhova - Presveto 
Trojstvo, u četvrtak nakon svetkovine Presvetoga 
Trojstva - Tijelovo, u zadnju nedjelju - Krista Kralja. 
Za svako liturgijsko vrijeme koriste se prigodne boje 
svetoga ruha: Bijela - za Gospodnje blagdane (osim u 
slavljima muke) i blagdane Blažene Djevice Marije, kao i 
u liturgijskom razdoblju Božića i Uskrsa, te na blagdane 
svetaca, osim mučenika;  crvena - na Cvjetnicu, Veliki 
petak i blagdane apostola i evanđelista, (osim Ivana) i 
blagdane i spomendane mučenika; ljubičasta - u došašću 
i korizmi, kao i na sprovodnim misama; zelena u vrijeme 
kroz godinu. 
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Sede vacante
Nakon što je papa Benedikt XVI. najavio da se 28. velja-
če 2013. odriče papinske službe, u Crkvi je proglašeno 
vrijeme ‘sede vacante’ (sedisvakancija  - prazna stolica) i 
najavljen je izbor novoga pape. 
Način izbora novoga pape mijenjao se kroz povijest, ali 
je već uhodana praksa da papu bira Kardinalski zobr.
Glavni dokument kojim se danas bira novoga papu jest 
apostolska konstitucija ‘Universi dominici gregis’ kojoj 
je pridodan dokument Benedikta XVI.: Apostolsko pi-
smo u obliku motuproprija ‘De aliquibus mutationibus’.
Za vrijeme konklave Kardinalski zbor smješten je u ‘Do-
mus sanctae Marthae’ (Dom sv. Marte) u Vatikanu, a čin 
glasovanja obavlja se u Sikstinskoj kapeli. 
Nakon što je papa izabran, pušta se dimni signal iz dim-
njaka Sikstinske kapele. Ako je dim crn, papa nije iza-
bran; ako je dim bijeli, to je znak da je Katolička crkva 
dobila novog poglavara. 
Nakon bijelog dima iz Sikstinske kapele, zazvone zvona 
bazilike sv. Petra u Vatikanu, a potom i zvona svih crka-
va u Rimu. 
Tada s balkona bazilike svetog Petra predstavnik Kardi-
nalskoga zbora najavljuje ‘Urbi et orbi ‘novoizabrano-
ga papu (gradu Rimu i cijelome svijetu) na latinskom: 
Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam! 
(Javljam vam radosnu vijest: imamo papu!).
Poslije toga slijedi paljenje baklje koja časkom zasja i 
naglo se ugasi, uz riječi: Sic transit gloria mundi (Tako 
prolazi slava ovoga svijeta).
Zatim novi papa izreče svoj proglas i podijeli apostolski 
blagoslov. 
Crkveni Zakonik kanonskoga prava za papu koristi ove 
nazive: Rimski prvosvećenik, Petrov nasljednik, biskup 
Rimske Crkve, namjesnik Kristov, glava Biskupskoga 
zbora, Pastir opće Crkve, vrhovni pastir Crkve. Svi ovi 
nazivi za papinsku službu imaju duboko teološko i cr-
kvenopravno značenje.

»Annuntio vobis gaudium 
magnum: habemus Papam! 
Tim je riječima protođa-
kon, čileanski kardinal 
Jorge Arturo Medina 
Estevez gradu Rimu i 
cijelome svijetu u 18,43 sati 
19. travnja 2005. objavio da 
je 265. nasljednik sv. Petra 
njemački kardinal Joseph 
Ratzinger. 
Međutim, papa Benedikt 
XVI. obznanio je u Vati-
kanu, u ponedjeljak 11. 
veljače 2013., odluku da 
se 28. veljače t.g. u 20 sati 
odriče svoje službe: “Nakon 
što sam se više put preis-
pitao pred Bogom, došao 
sam do uvjerenja da mi 
moje snage, zbog poodma-
kle dobi, više ne dopuštaju 
vršiti na prikladan način 
moju papinsku službu.”
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Biskupova  korizmena poslanica
Draga braćo i sestre!
U „Godini vjere” uđimo u ovu svetu korizmu, u ovo, 
kako kaže Sveti Otac Benedikt XVI. „dragocjeno vrije-
me” kako za svakoga kršćanina osobno, tako i za svaku 
kršćansku obitelj, za svaku kršćansku zajednicu, župnu 
i biskupijsku, za cijelu Crkvu Božju kojoj smo svi mi 
živi članovi kao „udovi u jednom Tijelu Kristovu”. Po 
svetom Krštenju smo „uživo” ušli u živo zajedništvo s 
Bogom Trojedinim, kroz tajnu Kristova života i djela, 
kroz otajstvo njegova križa, smrti i uskrsnuća. Snagom 
njegova svetoga Duha Ljubavi u nama je zapaljeno Kri-
stovo „svjetlo vjere” koje rasvjetljuje sav naš život, sve 
tajne ljudskoga života. To svjetlo vjere otkriva našem 
ljudskom životu puninu smisla i dostojanstva, već ovdje 
na zemlji, u privremenosti, u slabosti, u grešnosti, ras-
padljivosti i smrtnosti. Ali i mnogo više, to nam svjetlo 
Kristovo otkriva da je punina smisla ljudskoga života u 
živom zajedništvu s Bogom i svima svetima u vječnosti 
Božjega Kraljevstva…
Neka ova korizma oživi i ojača našu vjeru kršćansku-
katoličku: po revnijem čitanju, slušanju i razmišljanju 
Božje Riječi… Po usrdnijoj molitvi, osobnoj i obitelj-
skoj… A naročito molitvom u svojoj vjerničkoj zajed-
nici… Neka nam vjera oživi i ojača po slavlju sakrame-
nata obraćenja i pokore u svetoj Ispovijedi… Nadasve, 
neka jača po vjerničkom sudjelovanju, te aktivnom i 
redovitom slavlju svete Euharistije u svojim župnim 
zajednicama. Euharistija je nepresušno „vrelo Božje 
ljubavi”, kojom nas Bog s oltara u našim crkvama hrani 
„Riječju Božjom, kruhom tijela i pićem krvi Kristove”. 
I jača nas darom njegove žrtve na križu, njegove muke, 
smrti uskrsnuća. Bogati nas snagom svoga Duha Sveto-
ga, za sve životne izazove. 
Tim izazovima su i u naše vrijeme tako napasničko-đa-
volski izložene i napadnute sve Božje i naravne vrijed-
nosti i cjelovito ljudsko dostojanstvo, koje je Bog Stvo-
ritelj i Otac s velikom ljubavlju ugradio u ovaj svijet, a 

naročito u čovjeka, svoga 
ljubimca, uskliknuvši: „I 
vidje Bog sve što je učinio, i 
bijaše veoma dobro.” (Post. 
1,31). Na tim vrelima Božje 
ljubavi napojeni, postajemo 
sposobni ljubiti Boga i lju-
de. Postajemo spremni da 
iz te Ljubavi na razne nači-
ne, materijalno i duhovno, 
pokorom ili milostinjom, 
svoju ljubav, poklonimo 
bližnjima, naročito onima 
koji su u nevolji. Samo 
je prava ljubav (izrasla i 
hranjena Božjom ljubavi) 
sposobna istinski obratiti, 
mijenjati i spasiti ljude, obi-
telji, narode i čitav svijet. 
Upravo za potvrdu Bož-
jih zakona ljubavi, Božjih 
vrednota u svijetu i dosto-
janstva ljudskoga života, 



Sveta Nediljica             11

Bog je poslao svoga Sina 
Isusa, koji je „prošao 
svijetom čineći dobro” i 
svojim životom u savršenoj 
ljubavi, daru i predanju 
Ocu i ljudima , riječima 
i djelima pokazao koji je 
istiniti spasenjski Božji Put, 
Istina i Život u izobilju!” 
za sve ljude, za obitelji i za 
svekoliko ljudsko društvo u 
svim vremenima i narodi-
ma. „To je naša vjera, to je 
vjera naše Crkve. Nju ispo-
vijedamo i njome se dičimo 
u Kristu Isusu Gospodinu 
našemu.!”
Sveta korizma nas i ove 
godine, posipa pepelom, da 
se sjetimo da smo bez Boga 
samo prah i pepeo. On nas 
je iz pepela uzdigao na do-
stojanstvo „Sinova Božjih i 
djece Božje”. Udahnuo nam 
je „dah života”, začećem i 
rođenjem. Preporodio nas 
je i „obnovio nam lice” 
Duhom Svetim životvor-
cem na svetom krštenju… 
Svetim sakramentima 
vjere, on osobno daruje i 
jača našu vjeru. Zato nas 
korizma poziva: „Vratite se 
Gospodinu Bogu svome, 
jer je on nježnost sama i 
milosrđe, bogat dobro-
tom.” I sveti Pavao veliki 
obraćenik Kristov i apostol 
nas opominje: „Evo, sad je 
vrijeme milosno; evo sad 
je vrijeme spasa!” U svakoj 

župnoj zajednici bit će i ove korizme mnogo korizme-
nog događanja i sadržaja, poziva da se uključimo, da 
svoju vjeru obnovimo, po vjeri živimo i vjeru svjedoči-
mo djelima ljubavi, suživota i solidarnosti. Tako ćemo 
se moći oduprijeti svima navalama Zloga. 
Krist naš Gospodin i ove godine ponavlja da je najvaž-
nije ono što se događa u nama, u tajnosti našega srca 
i duše. Da je najvažnije ono kakvi smo pred Bogom… 
„A Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, uzvratit će ti.” Samo 
iz s Bogom sretne nutrine, moguće je ižaravati Božju 
toplinu i svjetlo u svijet i ljude s kojima živimo. Zato 
nas Crkva i u ovoj „Godini vjere” moli s nama i za nas i 
poziva nas u ime Božje: „Otvori vrata Kristu! Obrati se 
i vjeruj Evanđelju!” 
Uključimo se u korizmena događanja u svojim župama, 
u svojoj mjesnoj Crkvi. Budimo jedni drugima poticaj 
i potpora, i obziran poziv i prijateljsko ohrabrenje… 
Molimo jedni za druge i jedni s drugima… Trebamo 
jedni druge u zajedništvu i jedinstvu svoje vjere. I 
vjernici laici, odrasli i roditelji, djeca i mladi, svećenici 
i redovnici, redovnice i osobe posvećena života. Danas 
više nego ikada potrebno nam je zajedništvo u vjeri 
naše Crkve. 
„Klanjamo se tebi Kriste i blagoslivljamo te, jer si 
svojim svetim križem sav svijet otkupio” Na dobro vam 
došlo sveto korizmeno vrijeme i bilo vam plodno djeli-
ma vjere i ljubavi! 
S vama u zajedništvu, vaš brat i biskup + Ante.
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Prva pričest i krizma

Krizma 
Za sakrament potvrde ili krizme na župnom vjeronau-
ku kroz ovu vjeronaučnu godinu priprema se 26 kan-
didata. Vjeronauk i priprava za krizmanike održava se 
u crkvi Svete Nediljice u Crnici, svake subote u 10 sati i 
nedjeljom nakon župne mise.
Ispovijed za krizmanike
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u subotu, pred Cvjetnicu, 
23. ožujka 2013. u 10 sati. 
Ispovijed za krizmanike, roditelje i kumove bit će i na 
dan prije krizme, u petak 26. travnja 2013. u 18 sati. 
Krizmni dan
U subotu, 27. travnja 2013. u 10,30 sati, u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici.

Prva pričest 
U župi Bezgrješnoga Začeća u Crnici, kroz ovu vjerona-
učnu godinu, za prvu pričest priprema se 10 kandida-
ta. Vjeronauk i priprava za prvopričesnike održava se u 
crkvi Svete Nediljice u Crnici, svake subote u 10,30 sati 
i nedjeljom nakon župne mise. Probe pjevanja za pr-
vopričesnike svake subote nakon vjeronauka u 11 sati.
Prvopričesnici će se, kako je navedeno, prvi put ispovi-
jediti pred Uskrs (bez pričesti), a opet će se ispovijediti 
dan prije slavlja prve pričesti. 
Prva ispovijed za prvopričesnike 
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u subotu, prije V. koriz-
mene nedjelje - Glušnice, 16. ožujka 2013. u 10,30 sati.
Ispovijed za prvopričesnike i roditelje bit će i na dan 
prije prve pričesti, u subotu 11. svibnja 2013. u 10,30 
sati. 
Prvopričesnički dan 
U nedjelju 12. svibnja 2013. u crkvi Svete Nediljice u 
Crnici: jutarnja misa u 8,30 sati za župljane, a misa za 
prvopričesnike u 10,30 sati.

Krizma ili potvrda sakra-
menat je Duha Svetoga. 
Nastavlja i dopunjuje ono 
posvećenje koje je započelo 
krštenjem. 
Bitni obred krizme: poma-
zanje krizmenim uljem na 
čelu, koje se izvodi polaga-
njem ruke i  riječima: Primi 
pečat dara Duha Svetoga.
Krizmanik odgovara: Amen.
Tako je krizmanik zauvijek 
“obilježen” Božjom lju-
bavlju. Taj je “biljeg” pred 
Bogom “neizbrisiv”.
Krizmanike prate i pred-
stavljaju biskupu kumovi. 
Budući da su kumovi 
pomoćnici i predvodnici u 
kršćanskom životu potvr-
đenika, osim što će mu biti 
prijatelji na koje će potvrđe-
nik uvijek smjeti računati, 
oni valja da se ističu i uzor-
nim kršćanskim životom:
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Matica krštenih
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 je temeljni događaj kršćanskoga života. Osobne 
pretpostavke za primanje krštenja jesu unutarnje 
obraćenje i vjera u Isusa Krista i njegov nauk. 
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. 
U Maticu krštenih Župe Bezgrješnoga Začeća u 2012. 
upisano je 9 krštenika. 

Ela ŠĆAPEC – GORETA, rođena u Šibeniku, 3. 8. 2011., 
krštena 18. 2. 2012. u crkvi Svete Nedijice u Crnici. 
Edis Ante ČIZMIĆ, rođen u Šibeniku, 7. 1. 1997., kršten 
26. 4. 2012. u crkvi Svete Nedijice u Crnici. 
Toni TESLA, rođena u Šibeniku 23. 9. 2011., kršten 6. 5. 
2012. u crkvi Svete Nedijice u Crnici. 
Stipe SLADIĆ, rođen u Šibeniku 2. 2. 2012., kršten 27. 5. 
2012. u crkvi Svete Nedijice u Crnici.  
Luka Šimun PAPEŠA, rođen u Šibeniku 17. 12. 2011., 
krštena 29. 11. 2012. u crkvi Svete Nedijice u Crnici.
Bruno NINIĆ, rođen u Šibeniku 24. 3. 2012. kršten 30. 9. 
2012. u crkvi Svete Nedijice u Crnici. 
Andrija KEDŽO, rođen u Šibeniku 9. 7. 2012., kršten 7. 
10. 2012. u crkvi Svete Nedijice u Crnici. 
Marita MRVICA, rođena u Šibeniku 3. 10. 2012., krštena 
28. 10. 2012. u crkvi Svete Nedijice u Crnici. 
Maja VRBIČIĆ, rođena u Šibeniku 22. 2. 1999., krštena 
24. 11. 2012. u crkvi Svete Nedijice u Crnici. 

Snagom Duha Svetoga na 
krštenju primamo novi 
život “odozgor”, posta-
jemo slični Isusu Kristu, 
“suobličujemo se” s Kris-
tom, te tako postajemo 
“Božja djeca”; rađamo se 
na nov život s Bogom, 
“preporađamo se”, pri-
mamo “milost posvetnu”; 
opraštaju nam se grijesi, 
“istočni grijeh” i svi grijesi 
što smo ih osobno počinili 
prije krštenja (ako smo se 
krstili kao odrasli). 
Na poseban način 
darivaju nam se i “uli-
jevaju” temeljne ljudske i 
vjerničke “krjeposti” i vr-
line, osobito vjera, nada i 
ljubav; postajemo članovi 
kršćanske zajednice 
Božjega naroda – Crkve.
U hrvatskom jeziku riječ 
krstiti (krst, krštenje) 
znači: unijeti u Krista, 
učiniti (nekoga) Kris-
tovim.
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Matica umrlih
U Maticu umrlih Župe Bezgrješnoga Začeća upisani 
umrli s teritorija župe Crnica koji su imali kršćanski 
sprovod sa svećenikom i pokopani su u jednom od 
gradskih grobalja, a nisu navedeni umrli koji su pokopani 
u drugim grobljima izvan Šibenika, a sprovod je vodio 
mjesni župnik. 
U Maticu umrlih 2012. upisano je 11 pokojnika.
† Ivan LABURA, rođen, 17. studenoga 1928., umro 12. 
siječnja 2012., pokopan na Kvanju 14. siječnja 2012.
† Ivanica KVINTA, rođena, 20. ožujka 1935., umrla 8. 
ožujka 2012., pokopana na Kvanju, 9. ožujka 2012.
† Marica MIKULANDRA, rođena 8. ožujka 1928., 
umrla 28. ožujka 2012., pokopana u Bilicama, 30. ožujka 
2012.
† Nevenka Vinka NINIĆ, rođena 13. veljače 1928., 
umrla 28. svibnja 2012., pokopana u Crnici, 30. svibnja1 
2012.
† Duško ŠUŠIĆ, rođen 21. 12. 1920., umro 29. 5. 2012., 
pokopan u Bilicama, 31. svibnja 2012. 
† Josipa LAMBAŠA, rođen 5. veljače 1932., umro 11. 
lipnja 2012., pokopana u Crnici, 21. lipnja 2012.
† Vladimir LUGOVIĆ, rođen 30. ožujka 1937., umro 
23. ožujka 2012., pokopan na  Kvanju 26. ožujka 2012.
† Vanja ERCEG, rođen 15. kolovoza 1939., umro 14. 
srpnja 2012., pokopan u Bilicama, 16. srpnja 2012. 
† Josip BALJKAS, rođen 17. ožujka 1939., umro 20. 
srpnja 2012., pokopan na Kvanju, 21. srpnja 2012.
† Veljko Ljubo LAMBAŠA, rođen 1933., umro 18. rujna 
2012., pokopan na Kvanju, 20. rujna 2012.
† David LAMBAŠA, rođen 1935., umro 26. rujna 2012., 
pokopan na Kvanju, 27. rujna 2012. 

Pokoj vječni daruj im, Gospodine. I svjetlost vječna 
svijetila njima. Duše naših roditelja, prijatelja i 
dobročinitelja, neka po milosrđu Božjem počivaju u 
miru. Amen. 

U našoj žalosti usmjera-
vamo svoj pogled na križ 
Isusa Krista i u čvrstoj vjeri 
priznajemo: Ovo nije kraj 
- naš Bog je Bog živih. Više 
od tijela nama je ostalo 
njihovo ime.
Njihova imena upisali smo 
u Maticu krštenih Župe 
Bezgrješnoga Začeća u 
Crnici. 
Gospodine, Bože, sjeti se 
njihova imena kojeg su 
primili od roditelja. Tim 
imenom su oni nama bili 
poznati i mi smo ih voljeli.
I njihova imena su nam 
ostala poslije njihove smrti, 
a ti si ih zauvijek upisao 
na dlan svoje dobrostive, 
očinske ruke.
Dobri Bože, oprosti im 
njihove slabosti, pogreške 
i grijehe. Molimo te, primi 
ih i daj im stan i domovinu 
kod sebe. 
Po Kristu Gospodinu 
našem. Amen.
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Moj dar za crkvu Svete Nedijice
Prosinac
Živana Čeko 50 kn, Slavka Olivari za sliku 50 kn, Obitelj 
Slavka Lemca za sliku 200 kn, Josipa NN za sliku 100 
kn, Marija Gojanović za sliku 100 kn, Mirjana Baljkas za 
sliku 50 kn, Ankica Jurišić za sliku 50 kn, Obitelj Blažević 
za sliku 100 kn, NN (ljilja K.) 100 €, Franka Šarić za sliku 
100 kn, Marija Vrzić za sliku 50 kn, Obitelj Tesla za sliku 
100 kn, Mate Petrina s obitelji za sliku 400 kn Mara 
Vidović za sliku 50 kn, Cvita Kalpić za sliku 50 kn, Danica 
Kundid 50 kn, Tona Miličević 100 kn, Obitelj Jurić 100 
kn, Anka Gatara 100 kn, Vinka Lemac 50 kn, Lucija 
Nadoveza 50 kn, Meri Baljkas 50 kn, Obitelj Dulibić 50 
kn, Vinka Ercegović za sliku 10 €, Vinka Trlaja 100 za 
sliku kn, Obitelj Zoričić 200 kn, 

Sijećanj
Ivo i Tanja Ninić za sliku 200 kn, NN za sliku 100 kn, 
Rajna Šimičić za sliku 100 kn, Nino Tesla za sliku 100 kn, 
NN za sliku 450 kn, Obitelj Nene Raka za sliku 200 kn, 
Vice Zaninović za sliku 300 kn, Obitelj Krste Ninića za 
sliku 200 kn, Obitelj Bejić 100 kn. 

Veljača
Vinka Lemac 50 kn, Tatjana Bujas 50 kn, Lucija Nadoveza 
50 kn, Obitelj Jurić 100 kn, Obitelj Dulibić za sliku 50 
kn, Mirjana Baljkas 50 kn, Anka Gatara 100 kn, N.N. 50 
kn, Danica Kundid za sliku 50 kn, Obitelj Dulibić 50 kn, 
Mladenka Bukić 50 kn.

Štovani župljani i dragi 
štovatelji Svete Nediljice u 
Crnici, od prvoga broja žu-
pnoga lista, da bismo mo-
gli održavati našu crkvu, 
pokrenuli smo darovnu 
akciju pod nazivom: Moj 
dar za crkvu Svete Nedi-
ljice. 
Novčane priloge možete 
predati u Župnom uredu, 
u sakristiji ili poslati na 
župni račun. Plemeniti dar 
“vaše desnice” upisujemo u 
knjigu: Dobrotvori crkve 
Svete Nediljice, a imena 
darovatelja objavljujemo u 
župnom listu.
Unaprijed hvala svima 
koji su se uključili u našu 
darovnu akciju i koji su s 
ljubavlju dali svoj novčić 
za svoju crkvu.
U zadnje vrijeme, kako 
smo najavljivali, prikuplja-
mo milodare za obnovu 
stare slike Svete Nedilji-
ce, koja je nekoć bila na 
glavnom oltaru, a sada joj 
želimo, nakon obnove, 
vratiti štovalačke časti. 
Da bismo obnovili i vratili 
sliku Svete Nediljice na 
njezino staro mjesto, 
potrebna nam je novča-
na pomoć svih župljana i 
dobročinitelja. 
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GLASILO ŽUPE BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA

NEDILJICASVETA

CRNICA - ŠIBENIK

Neka nas obraduje Kristov proglas: Uskrsnuo sam, i sada 
sam s vama, i zauvijek sam s vama! U crkvi Svete Nedi-
ljice častimo njegovo uskrsnuće prema ovom slijedu:

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

Glasilo Župe 
Bezgrješnoga Začeća 
Blažene Djevice Marije 
Šibenik Crnica

22000 ŠIBENIK
Šubićevac
Mažuranićeva 3a

telefonka
022/312-679
mobitelka
098/9151222  
emailica
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 1/2013. (14) 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 
2411006-1121000204God VIII.      Uskrs, 2013.     br. 1 (14)

Župa Bezgrješnoga Začeća Crnica


