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Uskrs je blagdan novog stvaranja. Isus je uskrsnuo i više 
ne umire. Otvorio je vrata novom životu koji ne pozna-
je više ni bolest ni smrt! Uzdigao je čovjeka do Boga. 
Stoga, dragi vjernici, oživimo vjeru u uskrloga Krista i 
osvojit ćemo mjesto u nebu i u kraljevstvu Božjem. Jer, 
otvorila se nova stranica našega spasenja. Stvaranje je 
postalo veće i šire. Uskrs je dan novog stvaranja svijeta.
Na Uskrs, ujutro prvog dana u tjednu, Bog je ponov-
no rekao: Neka bude svjetlost! Nakon noći Maslinske 
gore, pomrčine sunca tijekom muke i smrti Isusove, 
noći ukopa, sada je ponovno  prvi dan – započinje novo 
stvaranje. Neka bude svjetlost!, reče Bog, i svjetlost bi! 
Isus je uskrsnuo iz groba. Život je jači od smrti. Dobro 
je jače od zla. Ljubav je jača od mržnje. Istina je jača od 
laži. Mrak prošlih dana je raspršen u trenutku kada je 
Isus uskrsnuo iz groba i postaje, On sam, sama Božja 
svjetlost! 
Međutim, to se ne odnosi samo na Njega i ne odnosi se 
samo na tminu onih dana: uskrsnućem Isusovim svje-
tlost je nanovo stvorena. On nas vodi sa sobom u novi 
život uskrsnuća i pobjeđuje svaki oblik mraka. On je 
novi Božji dan koje vrijedi za sve nas.
Dok vam čestitam Uskrs, molimo Gospodina da u 
ovom času iskusimo radost Njegova svjetla te da i mi 
postanemo njegovi lučonoše, kako bi preko Crkve sjaj 
Kristova lika ušao u svijet, vaš župnik fra Nikola. 

In principio creavit Deus 
caelum et terram.  Terra 
autem erat inanis et vacua, 
et tenebrae super faciem 
abyssi, et spiritus Dei fere-
batur super aquas. Dixitque 
Deus: Fiat lux. Et facta est 
lux.  Et vidit Deus lucem 
quod esset bona et divi-
sit Deus lucem ac tene-
bras.  Appellavitque Deus 
lucem Diem et tenebras 
Noctem. Factumque est ves-
pere et mane, dies unus. 

U početku stvori Bog nebo i 
zemlju. Zemlja bijaše pusta 
i prazna; tama se prostirala 
nad bezdanom i Duh Božji 
lebdio je nad vodama. I reče 
Bog: Neka bude svjetlost! I 
bi svjetlost. I vidje Bog da je 
svjetlost dobra; i rastavi Bog 
svjetlost od tame. Svjetlost 
prozva Bog dan, a tamu 
prozva noć. Tako bude ve-
čer, pa jutro - dan prvi.
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Mir i dobro
Franjevački 
samostan sv. Ante 
Padovanskoga
Mažuranićeva 3a
Šubićevac
22000 ŠIBENIK

Samostanka 
obitelj
Fra Božo Morić, gvardijan i 
župnik
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

U prigodi moje bolesti, koju sam proživljavao kroz 
Božićno vrijeme, dragi vjernici, želim ponovno izraziti 
svoju zahvalnost svima vama, koji ste iskazali duhovnu 
blizinu sa svojim župnikom 
U velikodušnom prihvaćanju s ljubavlju svakoga ljudskog 
života, osobito slabih i bolesnih, kršćanin izražava objavu 
vlastitog evanđeoskog svjedočenja, po Kristovu primjeru, 
koji se prignuo nad čovjekom da ga ozdravi.
Tko u vlastitom trpljenju i bolesti zaziva Gospodina 
siguran je da ga njegova ljubav neće nikada napustiti i da 
ni ljubav Crkve, koja u ovom svijetu nastavlja Božje djelo 
spasenja, neće nikada minuti. Tjelesno ozdravljenje, kao 
izraz dubljeg spasenja, otkriva tako bitnost koju čovjek, 
kao cjelina satkana od duše i tijela, ima za Gospodina. 
Čitajući Evanđelja jasno vidimo kako je Isus uvijek 
iskazivao posebnu pažnju bolesnima. On ne samo da je 
pozvao svoje učenike da im liječe rane, već je također za 
njih ustanovio posebni sakrament: bolesničko pomazanje. 
Kao članovi naše crkvene zajednice, u Godini obitelji, 
mi smo također pozvani da posvetimo pozornost svojoj 
bolesti i bolesti naših najbližih. 
U prigodi svoje bolesti osjećao sam posebnu blizinu sa 
svakim od vas, pogotovo s djelatnicima zdravstvenih 
ustanova, kao i sa svima koji prolaze kroz teške trenutke 
kušnje zbog bolesti i trpljenja. Neka do svih nas dopru 
umirujuće riječi da nismo ni napušteni ni beskorisni. 
Uzdignimo, stoga, svoj pogled pun pouzdanja i svoju 
molitvu našoj Svetoj Nediljici da ona, koja je Isusova i 
naša Majka Marija, svojim majčinskim suosjećanjem, 
koje je očitovala dok je stajala uz svoga umirućeg Sina na 
križu, prati i podupire našu vjeru i nadu svake bolesne 
osobe i svih koji pate na putu ozdravljenja od rana tijela 
i duše.
Svima vama, dragi vjernici, jamčim svoj spomen u moli-
tvi, dok svakom pojedinom zazivam posebni blagoslov za 
zdravlje i duše i tijela.
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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 i nedjelju 21. i 22. ožujka 2015., pobožnost 
Križnoga puta za mlade Šibenske biskupije odvijat će 
se od katedrale u u 9 sat do crkve u Vrpolju. 

Šibenski Križni put
U petak, prije Cvjetnice, 27. ožujka 2015., pobožnost 
Križnoga puta za vjernike grada Šibenika počinje u 16 
sati u podnožju Šubićevca, od Gimnazije. 

Uskrsna ispovijed
Uskrsna ispovijed za ovogodišnje krizmanike kao i 
za ostale polaznike župnoga i školskoga vjeronauka
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u subotu, pred 
Cvjetnicu, 28. ožujka 2015. u 10 sati. 

Uskrsna ispovijed za odrasle vjernike
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u Velikom tjednu, u 
ponedjeljak, utorak i srijedu, od 30. ožujka do 1. trav-
nja 2015. u 17,30 sati, a nakon ispovijedi, u 18 sati, ve-
černja misa.

Uskrsna ispovijed bolesnih i nemoćnih vjernika
U četvrtak, 26. ožujka 2015., 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 bole-
sničkoga pomazanja. 
Župljani mogu brzoglasom prijaviti nemoćne i starije 
ukućane za uskrsnu ispovijed.

Na Čistu srijedu ili 
Pepelnicu počinjemo koriz-
meni hod pojačanog duha 
molitve i promišljanja, po-
kore i posta. 
Ulazimo u „povlašteno“ li-
turgijsko vrijeme koje, dok 
nas pripravlja na proslavu 
Uskrsa, kao srca i središta 
liturgijske godine i čitavog 
našeg života, poziva sve nas, 
mogli bismo čak reći i iza-
ziva, da dadnemo odlučniji 
zamah svome kršćanskom 
životu. Budući da nas obve-
ze, teškoće i brige dovode 
do toga da zapadnemo u 
naviku, dovode nas u opa-
snost da zaboravimo koliko 
je izvanredna pustolovina 
u koju nas je Isus uključio, 
imamo potrebu, svakoga 
dana, započeti iznova svoj 
zahtjevan put evanđeosko-
ga života, vraćajući se sebi 
samima tako što zastanemo 
da bismo obnovili duh. Zato 
nas, obredom pepeljenja, 
Crkva uvodi u korizmu kao 
u velike duhovne vježbe 
koje traju četrdeset dana.
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Pepelnica - Čista srijeda, 18. veljače 2015.
Pepelnica ili Čista srijeda: dan kada smo očistili lonce 
i zdjele od masti, kao navještaj da ćemo postiti, i gla-
vu posuli pepelom, kao znak da smo svjesni prolaznosti 
vremena, jer danas počinje kršćanska priprava za Uskrs, 
kada se pripravljamo “postom, molitvnom i djelima lju-
bavi”. Spomenimo se da smo kršćani; obratimo se i vje-
rujmo Evanđelju. Župna misa u 17 sati.
I. nedjelja korizme, 22. veljače 2015: Ćista
Čista nedjelja: vrijeme kada čistimo dušu od grijeha i 
tijelo naslada ovoga svijeta kako bismo “čisti” proslavili 
svetkovinu Uksrsa. Župna misa u 9 sati.
II. nedjelja korizme, 1. ožujka 2015: Pačista
Pačista nedjelja: slijedi vrijeme kada se, kao korizmeni-
ci, pitamo kako smo započeli i proživjeli prvi korizmeni 
tjedan. Župna misa u 9 sati.
III. nedjelja korizme, 8. ožujka 2015: Bezimena
Bezimena nedjelja i Nedjelja solidarnosti: vrijeme kada, 
nakon ispovijedi, moramo pružiti ruku pomirnicu i za-
hvalnicu mnogim bezimenim vjernicima, to jest svima. 
Župna misa u 9 sati.
IV. nedjelja korizme, 15. III. 2015: Sredoposna
Sredoposna nedjelja: jer smo došli do sredine korizme, 
vrijeme je za duhovno preobraćenje koje mora početi 
skrušenim kajanjem. Župna misa u 9 sati.
V. nedjelja korizme, 22 ožujka 2015: Gluha
Gluha nedjelja ili Nedjelja prve muke: slijedi prekrivanje 
oltara, križeva i kipova u crkvi i prestajemo pjevati, da 
bismo iskazali poštovanje prema svom Spasitelju. Župna 
misa u 9 sati
Blagovijest - Navještenje, srijeda 25. ožujka 2015.
Na dan Blagovijesti slavimo navještaj kada je Sin Božji 
dobio zemaljsku Majku, u kojoj je Riječ tijelom postala, 
kada je Isus “radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s 
nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Djevice Marije 
i postao čovjekom”. Župna misa u 17 sati.

Korizmeno vrijeme
Uđimo, dragi vjernici, u ko-
rizmeno ozračje koje nam 
pomaže da ponovno otkrije-
mo dar vjere što smo ga pri-
mili u krštenju te nas potiče 
da pristupimo sakramentu 
pomirenja, stavljajući svoje 
napore oko obraćenja pod 
znak božanskoga milosrđa. 
Od početka Crkve korizma 
ima značaj krsnoga puta, 
tako što pomaže održati 
budnom svijest o tome da 
se „biti kršćanin“ ostvaruje 
uvijek kroz novo postajanje 
kršćanima: povijest koja je 
za nama nije nikad zaklju-
čena, nego je to hod koji 
traži uvijek novo vježbanje.
Posipajući glave pepelom, 
svećenik kaže: „Spomeni 
se, čovječe, da si prah i da 
se u prah vraćaš“ (usp. Post 
3,19), ili ponavlja Isusov 
poziv: „Obratite se i vjerujte 
Evanđelju“ (usp. Mk 1,15). 
Oba ova oblika predstavljaju 
podsjećanje na stvarnost 
ljudskoga postojanja: ogra-
ničena smo stvorenja, grješ-
nici uvijek potrebni pokore 
i obraćenja. 
Iznutra obnovljeni, dočekaj-
mo slavlje velikog otajstva 
Kristova Uskrsa, najviše 
objave milosrdne Božje lju-
bavi.  
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Nedjelja muke - Cvjetnica
Slavlje vazmenoga otajstva, to jest muke, smrti i uskr-
snuća Kristova, započinjemo slaviti na Cvjetnu nedjelju 
ili Nedjelju muke, 29. ožujka 2015., blagoslovom masli-
novih grančica i procesijom, u 9 sati. 
Nakon procesije u crkvi Svete Nediljice u Crnici župnu 
misu slavimo u 9,15 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, 2. travnja 2015., 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, 
3. travnja 2015., 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, 4. travnja 2015., počinju u 19 sati. Nakon mise 
obavljamo blagoslov uskrsnih jela (kao i na Uskrs nakon 
župne mise). 

Veliki tjedan

Tri dana Velikoga tjedna 
nazivamo “svetima” ili “ve-
likima” danima, jer nam 
omogućuju da ponovno 
proživimo središnji događaj 
našega otkupljenja; po-
novno nas uvode u jezgru 
kršćanske vjere: muku, smrt 
i uskrsnuće Isusa Krista. To 
su dani koje bismo mogli 
promatrati kao jedan dan, 
jer čine srce i stožer čitave 
liturgijske godine kao i živo-
ta Crkve.
Na kraju korizmenoga puta 
spremamo se i mi ući u ono 
isto ozračje što ga je proži-
vio Isus tada u Jeruzalemu. 
Želimo u sebi probuditi živo 
sjećanje na muku koju je 
Gospodin podnio za nas, 
te se pripraviti za radosno 
slavljenje sljedeće nedjelje, 
pravog Vazma, što ga je krv 
Kristova pokrila slavom, 
Vazma u kojem Crkva slavi 
blagdan koji je izvorište svih 
blagdana.
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Uskrsno vrijeme

Uskrs - Vazam, 5. travnja 2015.
Danas ispovijedamo vjeru da Isus Krist “treći dan 
uskrsnuo od mrtvih”, dan kada nas je Bog kao Crkvu, 
obnovio vazmenim otajstvima i ističemo da radosno 
prinosimo žrtvu kojom se Crkva Božja nanovo rađa 
i hrani. U crkvi Svete Nediljice u Crnici, župnu misu 
slavimo u 9 sati. Nakon mise obavljamo blagoslov 
uskrsnih jela.
Uskrsni ponedjeljak
Uskrsni ponedjeljak, 6. travnja 2015., u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici župnu misu slavimo u 9 sati. 
Emaus - hodočasničko misno slavlje katolika Šibenske 
biskupije na Skradinskom buku u 11 sati predvodi i 
propovijeda šibenski biskup msgr. Ante Ivas. 
II. uskrsna, 12. travnja 2015: Bijela nedjelja
Danas nam Isus, kao vjernicima, upućuje pohvalu, 
koju je uputio apostolu Tomi: Blaženi koji ne vidješe, 
a otpočeše vjerovati. Jer se vjera usvaja svakoga dana, 
i mi danas recimo: Gospodin moj i Bog moj. Župna 
misa u 9 sati. 
III. uskrsna, 19. travnja 2015.
Ove nedjelje obnavljamo vjeru da smo Crkva Božja na 
zemaljskom putu i da nas se, kao pridošlicam i putni-
cima, na našem životnom putu pridružuje Isus Krist 
i traži da ga prepoznamo u euharistiji. Župna misa u 
9 sati.
IV. uskrsna, 26. travnja 2015.
Dok se danas zahvalno okupljamo oko Isusa kao 
Dobrog pastira, molimo za one kojima je on svoju 
pastirsku brigu povjerio: za svećenike, redovnike i re-
dovnice, kao i za mladiće i djevojke koji se spremaju 
na duhovno zvanje. Župna misa u 9 sati.
V. uskrsna, 3. svibnja 2015.
Kao vjerniciuključeni smo u Isusa Krista koji je Put, 
Istina i Život, jer mi smo njegov narod, njegova svoji-
na.  Župna misa u 9 sati

Na uskrsnom bdijenju, u 
noći novog stvaranja, Crkva 
predstavlja otajstvo svjetla 
s osobitim i vrlo poniznim 
simbolom: uskrsnom svije-
ćom. 
U ovom svjetlu živi kri-
jepost žrtvovanja. Svijeća 
osvjetljuje trošeći se, daje 
svjetlost dajući sebe i tako 
na slikovit način predstav-
lja uskrsno otajstvo Isusa 
Krista, koji daruje sebe i 
tako nam daruje duhovno 
svjetlo. 
Povrh toga možemo razmi-
šljati o činjenici da je svje-
tlost svijeće vatra. Vatra ima 
moć oblikovati svijet, moć 
koja mijenja. Vatra daruje i 
toplinu. I ovdje se ponovno 
vidi Kristovo otajstvo. Krist, 
svjetlost, jest vatra, plamen 
koji izgara zlo preobražava-
jući tako svijet i nas same. 
Tko je blizu mene, blizu je 
vatre, govori nam Isusova 
riječ preko plamena uskrsne 
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VI. uskrsna, 10. svibnja 2015.
Isusovu zadaću u poslijeuskrsnom vremenu nastavlja 
Duh Sveti: Čuvar, Branitelj i Skrbnik, Paraklet; Duh 
Istine, koji će, kroz sva stoljeća Crkve, biti s nama u 
sve dane do svršetka svijeta. Misa u u 8 i 10 sati
Uzašašće - Spasovo
Četrdeseti dan po Uskrsu, u četvrtak nakon VI. 
uskrsne nedjelje, 14. svibnja 2015., slavimo blagdan 
Isusova Uzašašća - Spasovo; u crkve Svete Nediljice u 
Crnici za vrijeme večernje mise u 18 sati. 
VII. uskrsna, 17. svibnja 2015.
Danas Isus moli da mi, kao navijestitelji kršćanstva, to 
jest svi kršćani, budemo u svijetu, za ovaj svijet, ali ne 
od ovoga svijeta, jer moramo biti otvoreni poticajima 
Duha Svetoga, koji će nas upućivati u svu istinu i ka-
zivati što nam je potrebno činiti da zadobijemo vječno 
spasenje na nebesima. Župna misa u 9 sati
Duhovi - Pedesetnica
Pedeseti dan po Uskrsu, u nedjelju, 24. svibnja 2015.,  
slavimo svetkovinu Duhova – Nedjelju Pedesetnicu ili 
Pentekoste, u crkve Svete Nediljice u Crnici, za vrije-
me župne mise u 9 sati. 
Presveto Trojstvo
U prvu nedjelju poslije Duhova, 31. svibnja 2014., u 
liturgijsko vrijeme kroz godinu slavimo Gospodnju 
svetkovinu Presvetoga Trojstva, u crkve Svete Nediljice 
u Crnici za vrijeme župne mise u 9 sati.
Tijelovo
Tijelovo ili Brašančevo, u četvrtak nakon svetkovine 
Presvetoga Trojstva, 4. lipnja 2014., slavimo u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici za vrijeme župne mise u 9 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.

Uskrsno vrijeme

svijeće. Ta je vatra istovre-
meno toplina, nije hladno 
svjetlo, već svjetlost u kojoj 
se susreću toplina i Božja 
dobrota.
Veliki himan Exsultet, ko-
jega smo pjevali na početku 
uskrsnog bdijenja, dozivlje 
nam u svijest da je ovaj 
proizvod, svijeća, nastao pr-
venstveno radom pčela tako 
da u igru ulazi cjelokupno 
stvaranje. U svijeći stvaranje 
postaje nositelj svjetlosti. 
Suradnja žive zajednice 
vjernika u Crkvi je skoro 
kao rad pčela: izgrađuje za-
jednicu svjetla. 
Tako možemo u svijeći vi-
djeti i poziv nama i našem 
kršćanskom zajedništvu u 
zajednici Crkve, koja postoji 
kako bi svjetlo Isusa Krista 
moglo obasjati svijet.
Molimo dobroga Boga, dra-
gi vjernici, da u ovom času 
iskusimo radost Njegova 
svjetla, te da i mi sami po-
stanemo njegovi nositelji, 
kako bismo preko Crkve sjaj 
Kristova lika unijeli u naš 
svijet u kojemu živimo. 
Neka vjera, koja nam poka-
zuje svjetlost Božju, pravo 
prosvjetljenje, ulazak Božjeg 
svijetla u naš svijet, otvori 
oči za uskrsnu svjetlost. 
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Obnova crkve Svete nediljice
Uvodna misao
U prošlom broju župnoga lista Sveta Nediljica, br. 2 (17) 
Božić 2014., opisali smo koje predradnje treba poduzeti 
za obnovu crkve Svete Nediljice. Zatim smo opisali 
obnovu prezbiterija. U nastavku, u ovom broju župnoga 
lista, opisat ćemo ostale obnoviteljske radove u lađi. 

Lađa
Crkva Svete Nediljice je jednobrodna i pravokutnoga 
oblika. Zidna ploha, kako na lijevoj tako i na desnoj 
zidnoj strani, raščlanjena je s dvoje vrata (sjeverni ulaz 
u sakristiju i južna pomoćni izlaz), s dvije omeđene 
pravokutne niše s polukružnim lukom (za dva kipa), i sa 
četiri polukružna prozora. 
Podnica u lađi
Podnica u lađi izvedena je od debljih kamenih ploča, 
koje je nužno na nekim mjestima poravnati, a zatim 
ispjeskariti i polirati da se ujednači površina. 
Krstionica
Predlažemo da se sadašnja krstionica zamijeni s novom, 
i da se postavi na isto mjesto, bez kamene uskrsne svijeće 
(a da se uskrsna svijeća zamijeni s metalnom).  
Pjevalište
Za potrebe crkvenoga zbora uz lijevu stranu trijumfalnoga 
luka, do ulaza u sakristiju, postavljen je drveni podij. 
Budući da je nemoguće pronaći zamjenski prostor za 
članove zbora, smatramo da je najbolje rješenje da 
pjevalište i dalje ostane na istom mjestu i u istom obliku. 
Korsko pjevalište
Prostor za korsko pjevalište nalazi se iznad glavnoga 
ulaza. Budući da je ovaj prostor neskladno obnovljen, 
preporučujemo da se postavi nova podnica na dvije 
razine s novim drvenim klupama samo sa sjedalom bez 
naslona i klecala, a na pročelju novi rukohvat s klecalom.
Crkvene klupe
Crkvene klupe, koje se sada nalaze u lađi, neujednačena 
su izgleda i u lošem su stanju. Stoga, preporučujemo da se 

Zidne slike
Na zidovima u crkvi 
postavljene su postaje 
Križnoga puta. Budući da 
su bezvrijedne i oštećene, 
potrebno ih je zamijeniti s 
novim postajama manjih 
dimenzija.  
Na zidu se nalaze naslikane 
dvije slike pravokutnoga 
oblika izrađene uljenom 
tehnikom na suhoj žbuci. 
Slike su tamnijega koloriteta 
i u donjem dijelu ih 
presjedaju niše s kipovima. 
Na sjevernom zidu nalazi 
se prizor koji prikazuje 
motiv Gospe Lurdske, 
odnosno sv. Bernardicu 
u pratnji anđela i Gospu 
u špilji. Na južnom zidu, 
simetrično, nalazi se motiv 
koji prikazuje Stigmate sv. 
Franje, s likovima sv. Franje 
i sv. Leona.   
Iako su skromnih 
umjetničkih vrijednosti i 
ne odgovaraju interijeru, 
trebalo bi ih ostaviti kao 
uspomenu na nekadašnju 
dekoraciju; jer su 
djelomično oštećene, nužno 
bi ih bilo obnoviti i osvježiti. 
Uz ove nalaze se i dvije slike 
uz trijumfalni luk, koje bi 
također trebalo sačuvati. 
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izrade nove drvene klupe jednostavnoga oblika, a može 
se, u blizini prezbiterija i na ulazu, koristiti i klupe bez 
naslona i klecala. 
Instalacija, struja i razglas, i oličenje
U lađi preporučujemo trodijelnu rasvjetu: obična zidna 
rasvjeta, rasvjeta svoda i reflektorska rasvjeta. Običnu 
zidnu rasvjetu potrebno je postaviti na pet (ili šest 
mjesta) na svaku zidnu plohu tako da se uračunaju 
vrata i zidne udubine/niše. Na dva mjesta ispod prozora, 
ukupno četiri, preporučujemo da se postavi rasvjeta koja 
će obasjavati svod. Reflektorsku rasvjetu bilo bi poželjno 
postaviti baren na dva mjesta, na svaki zid po jedna, da 
obasjava udubine u zidu, to jest niše s kipovima. Ovoj 
rasvjeti potrebno bi bilo nadodati još jedno svjetlo koje 
bi se palilo nakon što se otvore glavna južna vrata. Ovo 
svjetlo bi se postavilo ispod kora. Uz navedenu rasvjetu 
nužno bi bilo postaviti i tri panika-svjetlo: uz glavni i 
sporedni izlaz i na izlazu iz kora. 
U lađi je potrebno postaviti i razglasne kutije koje bi 
postavili po zakonitostima struke, a mikrofon bi se 
postavio na oltar, besjedište i uz električne orgulje. 
Svakako, trebalo bi predvidjeti da se jedna razglasna 
kutija, u prigodi vanjskoga slavlja, može postaviti ispred 
crkve, na pročelju ili na stepeništu prema koru. 
Nakon što se provede nova električna i razglasna 
instalacija i postave nova rasvjetna tijela i nove razglasne 
kutije, i nakon što se drvena prozorska okna zamijene 
s metalnim, preporučujemo da se zidne površine oliče 
prema ton karti. 
Zaključna misao
Nakon idejne studije, koju smo predstavili u prošlom 
i ovom broju župnoga lista, i nakon usuglašavanja 
idejnoga prijedloga, nužno je izraditi plan po kojoj će 
biti izvedbena obnova župne crkve Svete Nediljice u 
Crnici. Stoga predlažemo da se, kao drugi korak u obnovi 
interijera, po službi i po struci, pronađe suradnike kako 
za pojedine predradnje tako i za konačna rješenja. 

Udubine/niše u zidovima
Na lijevom i desnom zidu 
nalazi se po jedna veća 
udubina/niša za kipove. 
Udubine su uokvirene 
tehnobetonskim okvirom 
koji ne izlaze previše iz zida. 
U ove niše potrebno je 
postaviti nove kipove (ili 
slike) kojima bi vjernici 
mogli pridavati štovalačke 
časti. 
Budući da su sadašnji 
kipove premaleni, trebalo 
bi ih zamijeniti s većim 
kipovima koji bi odgovarali 
veličini udubine. 
Svod
Svod je jednostavna 
pačetvorina na kojemu je 
u sredini ostao figurativni 
motiv, dok je njegov 
dekorativni ukras nestao u 
oličenju zidnih površina. 
Figurativni motiv prikazuje 
Pohođenje blažene djevice 
Marije, odnosno susret 
Marije i rodice Elizabete. 
Svodna slika je, kao i ostale 
zidne slike, skromnih 
umjetničkih vrijednosti i 
tamnijega koloriteta, ali bi 
ih, radi uspomene, trebalo 
obnoviti i sačuvati (iako će 
se tijekom vremena ljuštiti 
zbog slabe podloge). 
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Biskupova  uskrsna poslanica
Draga i poštovana braćo i sestre!
„Krist je uskrsnuo! Smrt njegovu naviještamo, 
uskrsnuće njegovo slavimo, njegov slavni dolazak 
iščekujemo!“  Aleluja!
Nećemo danas bježati razočarani od groba Isusova 
kao ona dvojica učenika iz Evanđelja, jer su im se sve 
nade bile srušile. Razumijemo muku prvih Isusovih 
učenika, jer smo mi danas Isusovi učenici naroda 
i vremena u kojem se  mnoge nade lako i brzo ruše 
u beznađe.  Svakodnevno se i posvuda susrećemo 
s križevima i križnim putovima, s umiranjima i 
grobovima, s ruševinama mnogih naših nada kojima 
smo se tako radovali.
Nadasmo se ljubavi i istini, životu u slozi i miru, 
a nailazimo na mržnju i laž, nemir i umiranje 
temeljnih životnih vrijednosti i vrlina. Nadasmo se 
pravdi i pravednosti, vjeri i povjerenju, poštovanju 
i solidarnosti a nailazimo na tolike nepravde, na 
nepovjerenje i sumnjičenja, na nevjeru i nepoštovanje 
sve do vrijeđanja i prezira (pa i nasilja)… Temeljne 
Božje vrijednosti života koji je u čovjeku „slika 
Božja“, izvorne vrednote obitelji, rađanja i odgoja, 
dostojanstvo naroda i njegove povijesti, svakodnevno 
se obezvrjeđuju uvezenim i nametnutim ideologijama 
i pokazivanjem moći i vlasti, s kojima na grobove 
naših nada, kao onda na grob Isusov, navaljuju teško 
kamenje, udaraju svoje pečate i postavljaju stražare. 
Mnoge naše nade kao da su pritisnute teškim kamenim 
pločama. Jesmo li pali u beznađe!? Odasvud čujemo to 
tjeskobno pitanje.
Braćo i sestre! Krist je uskrsnuo. Ima grobova na koje 
su ljudi navalili tako veliko kamenje da ga ljudske snage 
više ne modu maknuti, ni grobove otvoriti… „Tko će 
nam otvoriti vrata grobna?!“ pitale su ožalošćene žene 
hodajući prema grobu svoga Učitelja i Spasitelja.  A 
onda su vidjele čudo nad čudima: „kamen s groba 
bijaše odvaljen“… I začuju glas anđeoski, nebeski: 

Mons. Ante Ivas rođen je 
26. prosinca 1939. godine u 
Vodicama.
Osnovnu školu pohađao 
je u Vodicama a gimnaziju 
u Šibeniku i u Zadru. U 
Biskupsko đačko sjemenište 
u Šibeniku stupio je 1949., 
a1952. u Nadbiskupijsko 
sjemenište u Zadru. U 
Nadbiskupsko bogoslovno 
sjemenište u Zagrebu 
stupio 1957. Studij teologije 
završio na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu u 
Zagrebu 1965. godine.
Za svećenika je zaređen u 
Vodicama, 5. srpnja 1964. 
godine. Od 1965. do 1975. 
obnašao je službe: župnog 
vikara u župi svetoga Jakova 
(Katedrala) u Šibeniku.
Od 1967. do 1977. obnaša 
službu župnika Župe 
Pohođenja Blažene Djevice 
Marije - Njivice u Šibeniku. 
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„Isusa tražite? Uskrsnuo je! I dok su u strahu velikom 
bježale s praznoga groba, eto im Isusa ususret: „Ne 
bojte se! Ja sam… Idite, javite mojoj  braći..,“ i svemu 
svijetu i svim ljudima i narodima. Ja sam s vama do 
svršetka svijeta!“  
Bog je u Isusu Kristu postao čovjek  baš zato da nasuprot  
zlim silama, zakonima, pečatima i  stražarima smrti, 
otvori sve grobove razapetih ljudskih nada. Došao je 
vratiti ljudima i narodima pokopane nade i otvoriti 
Božje obzore. Došao je vratiti vjeru da jedino s Bogom 
život može biti bogat ljubavlju i istinom, pravdom i 
pravednošću, vjerom i iskrenim povjerenjem. Uskrsli 
nam javlja  da čovjek može i ovdje na zemlji živjeti 
„Životom u izobilju“.
Krist je doista uskrsnuo. Tu najradosniju vijest ljudske 
povijesti  javlja danas njegova Crkva  svijetu i svakom 
čovjeku i narodu. Krist je ostao s nama živ u sve dane i 
u svim događajima, do svršetka svijeta. Susreće nas na 
putovima života, u našim beznađima, razočaranjima, 
umiranjima.  Ide s nama s ljubavlju , zainteresiran 
za naše muke, križeve, slomljene nade i umiranja.   
Uskrsli nam vraća nadu u naše ljudsko dostojanstvo, 
vjeru u naše obitelji, u našu djecu i domovinu. Vjeru 
u vrijednosti koje je Bog s ljubavlju ugradio u svakoga 
od nas, i u povijest našega naroda. Uskrsli nas vodi na 
Božje  izvore života. Sjeda za naše obiteljske stolove, 
blagoslivlja naš kruh svagdanji i blaguje s nama… Daje 
nam milost da ga prepoznamo u lomljenju kruha, u 
zajedništvu njegove Crkve, i da nam uskrsnom radošću 
„zaigra srce u grudima“.
Krist je doista uskrsnuo. Vjerujemo da On danas želi 
svakoga od nas i svakoga čovjeka susresti, da želi ući u 
naše kuće i obitelji, biti za stolom naših nada, blagovati 
s nama i obdariti nas radošću.  U toj vjeri, svima koji 
ste po svetom krštenju ušli u smrt i uskrsnuće njegovo 
i svim ljudima dobre volje koji se nadaju, želim da 
Uskrsloga pozovemo, kao učenici onoga prvoga 
uskrsnog dana: „Ostani s nama Gospodine!“ Svima 
od srca želim i čestitam: Blagoslovljeno  vam bilo 
uskrsnuće Gospodinovo.  
Vaš biskup + Ante

U župi Grebaštica bio je 
župnikom od 1977. do 
1980.; u župi Murter od 
1980. do 1992., a u župi 
Zaton i Raslina od 1992. do 
1997. godine. 
Od 1988. do 1996. obnašao 
je službu generalnog vikara 
Šibenske biskupije. Nakon 
smrti šibenskog biskupa 
mons. Srećka Badurine, 
izabran je 17. rujna 1996. za 
Dijecezanskog upravitelja. 
Sveti Otac Ivan Pavao II. 
imenovao je mons. Antu 
Ivasa za Šibenskog biskupa 
5. veljače 1997. godine. 
Za biskupa je zaređen u 
šibenskoj katedrali Sv. 
Jakova, na svetkovinu sv. 
Josipa, 19 ožujka 1997., 
kada je i preuzeo službu. 
Glavni posvetitelj bio je 
Kardinal Franjo Kuharić.
U HBK je vršio i vrši više 
službi: Predsjednik vijeća 
za laike, Predsjednik 
Odbora za mlade; Član je 
biskupske komisije HBK 
za liturgiju; mješovite 
komisije HBK-BKBiH i 
Hrvatske konferencije viših 
redovničkih poglavara 
i Hrvatske unije viših 
redovničkih poglavarica; 
Odbora HBK za odnose sa 
Državom.
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Prva pričest i krizma

Krizma 
U župi Bezgrješnoga Začeća u Crnici na župnom vje-
ronauku kroz ovu vjeronaučnu godinu priprema se 20 
kandidata za krizu koja je neizbrisivi Božji biljeg - sa-
krament. 
Vjeronauk i priprava za krizmanike održava se u crkvi 
Svete Nediljice u Crnici, svake subote u 9,45 sati i ne-
djeljom nakon župne mise. 
Vjeronauk održava đakon fra Lazar Perica.

Ispovijed za krizmanike
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u subotu, pred Cvjetnicu, 
28. ožujka 2015. u 10 sati. 
Ispovijed za krizmanike, roditelje i kumove bit će i na 
dan prije krizme, u petak 24. travnja 2015. u 18 sati. 

Krizmni dan
U subotu, 25. travnja 2015. u 10 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 11 kandidata. 
Vjeronauk i priprava za prvopričesnike održava se u cr-
kvi Svete Nediljice u Crnici, svake subote u 10,30 sati i 
nedjeljom nakon župne mise. Probe pjevanja za prvo-
pričesnike svake subote nakon vjeronauka u 11 sati.
Vjeronauk održava đakon fra Lazar Perica.

Prva ispovijed za prvopričesnike 
Ispovijed za prvopričesnike i roditelje bit će na dan pri-
je prve pričesti, u subotu 9. svibnja 2015. u 10,30 sati. 

Prvopričesnički dan 
U nedjelju 10. svibnja 2015. u crkvi Svete Nediljice u 
Crnici: jutarnja misa u 8 sati za župljane, a misa za pr-
vopričesnike u 10 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 i vjenčanih
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 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 po-
tvrdu od vašega župnika. 
U Maticu krštenih Župe Bezgrješnoga Začeća u 2014. 
upisano je 6 krštenika.

Onaj tko se želi crkveno vjenčati pozvan je promisliti 
svoje osobno mišljenje s kršćanskim poimanjem braka i 
crkvenog vjenčanja, ukoliko želi s uvjerenjem pristupiti 
oltaru i izreći svoj neopozivi pristanak. Jer kada se 
mladenci crkveno vjenčaju pred Bogom i crkvenom 
zajednicom, oni time svjedoče da prihvaćaju kršćansko 
shvaćanje braka. 
Oni koji se žele crkveno vjenčati moraju sebi posvjestiti 
zašto to žele učiniti, a ovdje ćemo navesti neke misli:  
Zato što želimo Božji blagoslov za naš brak; zato što bez 
Božje pomoći ne možemo obećati trajnu vjernost; zato 
jer želimo biti Bogu zahvalni što smo se našli; zato što 
vjera braku daje oslonac i sigurnost; zato jer smo uvjereni 
da nas vjerom prihvaćen brak može bolje povezati; zato 
što želimo iz evanđelja crpiti snagu za našu ljubav; zato 
što želimo kršćanski odgajati svoju djecu (kada dođu); 
zato što želimo imati vezu i kontakt sa našom župnom 
zajednicom; zato što naš brak nije privatna stvar; zato što 
mi želimo zajedno živjeti u zajednici vjere. 

Matica krštenih
Luca MARINOV, krštena 
12. siječnja 2014. u crkvi 
Svete Nedijice u Crnici.
Luka MATURA, kršten 4. 
travnja 2014. u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici.
Marina KALIK, krštena 4. 
travnja 2014. u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici.
Arijan Josip ZANINOVIĆ, 
kršten 27. travnja 2014. 
u crkvi Svete Nediljice u 
Crnici.
Tonka VRANČIĆ, krštena 
12. listopada 20014. u crkvi 
Svete Nediljice u Crnici.
Andrija LAKOŠ, kršten 
26. listopada 2014. u crkvi 
Svete Nediljice u Crnici.

Matica vjenčanih
Marko DUBRAVICA 
i Anita ČUKLIN, 25. 
travnja 2014. u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici.
Križan MARINOV i 
Rajna NINIĆ, 4. kolovoza 
2014.  u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici.
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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. 

† Mladenka BUKIĆ, rođena 16. siječnja 1935., umrla 
12. siječnja 2014., pokopana na Kvanju, 14. veljače 
2014.
† Danica KUNDID, rođena, 8. kolovoza 1935., umrla 
15. siječnja 2014., pokopana na Kvanju, 17. siječnja 
2014.
† Ivo Ratko BLAŽEVIĆ, rođen 26. studenoga 1941., 
umro 19. veljače 2014., pokopan na Kvanju, 20. veljače 
2014. 
† Vica JURIŠIĆ, rođena 1. studenoga 1934., umrla, 13. 
travnja 2014., pokopana u Crnici 15. travnja 2014.
† Katica POLIĆ, rođena 1932., umrla 2. svibnja 2014., 
pokopana na groblju Sv. Ani, 3. svibnja 2014.
† Šima LIVIĆ, rođena 1936., umrla 4. listopada 2014., 
pokopana na Kvanju 6. listopada 2014. 
† Stipe JURAS, rođen 20. kolovoza 1933., umro 7. 
listopada 2014., pokopan na Kvanju 10. listopada 2014.
† Nevenka NINIĆ, rođena 1. kolovoza 1940., umrla 
11. studanoga 2014., pokopana u Crnici 13. studenoga 
2014.
† Ante LABURA, rođen 23. kolovoza 1934., umro 7. 
prosinca 2014., pokopan u Crnici 9. posinca 2014.
† Vice KINKELA, rođen 6. siječnja 1933., umro 8. 
prosinca 2014., pokopan na Kvanju,10. prosinca 2014.
† Stipe Joso GULIN, rođen 28. kolovoza 1943., umro 
16. prosinca 2014., pokopan na groblju Sv. Ane 18. 
prosinca 2014.
† Šime ZANINOVIĆ, rođen 29. srpnja 1939., umro 18. 
prosinca 2014., pokopan u Crnici 20. prosinca 2014.

Dobri Bože, beskrajnog 
milosrđa, tvojoj neizmjernoj 
dobroti povjeravamo naše 
pokojnike koji su napustili 
ovaj svijet i prešli u vječnost, 
gdje ti čekaš sav ljudski rod, 
otkupljen dragocjenom 
krvlju tvoga Sina, koji je 
umro kao otkupnina za naše 
grijehe. Ne gledaj na tolika 
ljudska siromaštva, bijede 
i slabosti kada se pojavimo 
pred tvojim sudom. Svrni 
na nas svoj milostivi pogled, 
koji izvire iz nježnosti tvoga 
srca, i pomozi nam kročiti 
putom potpunog očišćenja. 
Neka nitko od tvoje djece ne 
bude izgubljen u vječnom 
paklenom ognju, gdje nema 
više pokajanja. Neka nitko 
ne strahuje od susreta s 
tobom, nakon zemaljskog 
putovanja, u nadi da će biti 
primljen u zagrljaj tvoga 
beskrajnog milosrđa. 
Neka nas sestra tjelesna 
smrt nađe budne u molitvi 
i pune svakovrsnog dobra 
učinjenog tijekom našeg 
kratkog ili dugog života. 
Gospodine, neka nas ništa 
ne odijeli od tebe na ovoj 
zemlji, nego neka nas sve 
i svi podupiru u žarkoj 
želji da radosno i vječno 
počivamo u tebi. Amen.
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Moj dar za crkvu Svete Nedijice
Prosinac 2014.
Tatjana Baljkas za sliku 50 kn, Mirjana Baljkas za sliku 50 
kn, Anđelka Šarić za sliku 50 kn, Obitelj Perišić za sliku 
100 kn, Hrvoje Zaninović 300 kn.
Siječanj - veljača 2015.
Vlatko Andrija Baljkas 50 kn, Zdenka Dulibić 100 kn, 
Vinka Lemac 50 kn.  
Ožujak 2015.
Obitelj Gaćina 200 kn, obitelj Dulibić 50 kn, Vinka Lemac 
50 kn, Vinka Lambaša 50 kn, Obitelj Jurić 50 kn, Obitelj 
Bejić 100 kn, Mirjana Baljkas 50 kn, Marija Gojanović 
100 kn, Josipa N. 100 kn, Danica Čeko-Šupuk 50 kn. 

Saldo
Za obnovu stare slike Svete Nediljice prikupili smo 
35.845,00 kn kako slijedi, po godinama:
Godina 2010.  = 5.615,00 kn
Godina 2011.  = 7.570,00 kn
Godina 2012.  = 8.840,00 kn
Godina 2013.  = 6.310,00 kn
Godina 2014.  = 6.510,00 kn
Ukupno = 35.845,00 kn

Nakon što smo sliku predali na restauraciju, isplatili smo 
ukupno 50.000,00 kn, u dvije rate, kako slijedi: 
Prva rata, 5. listopada 2012. = 25.000,00 kn  
Druga rata, 27. ožujka 2014. = 25.000,00 kn  
Dakle, za obnovu slike, kada sve zbrojimo, ostali smo u 
dugu 14.155,00 kn. Dug je župnik fra Nikola podmirio 
od svoga svećeničkoga honorara. 
Sada nam, kako smo najavljivali, ostaje da obnovimo cr-
kvu Svete Nediljice. 

Kako vam je poznato, 
dragi vjernici, u petak, 5. 
prosinca 2014., postavili 
smo obnovljenu staru sliku 
Svete Nediljice na glavni 
oltar u našoj crkvi. 
Nakon obnove slike, 
kako smo najavili, u 
prigodi 50. obljetnice naše 
Župe, želimo obnoviti i 
prebivalište Svete Slike - 
crkvu Svete Nediljice. 
Kako smo do sada 
izvještavali u našem 
župnom listu, pripremili 
smo idejni nacrt obnove, 
pogotovo interijera u 
koji spada popločavanje 
prezbiterija, novi oltar, 
besjedište, krstionica..., 
zatim električna i zvučna 
instalacije i konačno 
oličenje. Pomozimo, 
svi zadjedno, da ideju 
pretvorimo u stvarnost.  
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Župa Bezgrješnoga Začeća Crnica
Na temelju svoje vjere u uskrsloga Krista, živoga i vječ-
noga Boga, svoga Spasitelja, pozvani smo da, živeći u 
jasnom svjetlu Božje istine, promatramo i svoj osobni 
život na zemlji, kao i svoju smrt, ali i život i smrt svojih 
bližnjih. Jer, zajedno smo spašeni i otkupljeni.
Slavljenje Kristova uskrsnuća potiče nas da se trgnemo 
iz svoje duhovne pospanosti, svoga beznađa ili svoje za-
trpanosti raznovrsnim događanjima i ponudama sva-
kodnevnog životnog izazova. 
Samo jedan ima pravi odgovor, spasonosni recept i 
spasonosni lijek za sva naša pitanja, sve naše osobne i 
društvene krize, za sve bolesti našeg tijela i duše, našeg 
društva i naroda. To je Krist umrli, sa svojim križem; to 
je Krist uskrsli sa svojom naukom milosrđa i ljubavi i sa 
svojim presvetim tijelom u euharistiji svoje Crkve.

Misno slavlje 
 nedjeljom i svetkovinom
 u   9 sati

 radnim danom i blagdanom 
 prema nakani vjernika 
 od Bezgrješnog Začeća, 9. prosinca
  do 31. siječnja  u 16 sati
 od 1. veljače do 31. ožujka u 17 sati
 od 1. travnja od 30. lipnja u 18 sati
 od 1. srpnja do 31. kolovoza  u 19 sati
 od 1. rujna do 31. listopada u 18 sati
 od 1. studenoga do 8. prosinca u 17 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 1/2015. (18) tiskan je 
u tiskari Dalmacija-papir u 
Splitu, u 400 primjeraka na 
16 stranica formata B5

OIB Župe
62155125911

Žiro račun 
Jadranska banka d. d. 
Šibenik 
HR58 2411 0061 1210 0020 4


