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Više no ikada prije, kršćanska braćo i sestre, živimo 
od vijesti i sa vijestima. U mnoštvu tolikih događanja 
i svakodnevnih vijesti, uskoro nam sustiže jedna, doi-
sta, radosna i iznenađujuća vijest, koja otvara i duboko 
osvjetljava zatvorenu pozadinu ogledala u kojem vi-
dimo sebe i promatramo našu stvarnost. Vijest rado-
sna, iznenađujuća i čudesna: Uskrsnuo je! Isus Krist je 
uskrsnuo! Ta radosna vijest Kristova uskrsnuća razlog 
je našega okupljanja i slavlja kao kršćanske zajednice 
kroz cijelu liturgijsku godinu. 
Ali, pred otajstvom Kristova uskrsnuća naše je srce 
uvijek maleno i kratkog dometa, jer razmaknica izme-
đu Boga i čovjeka, smrti i uskrsnuća, neizmejrno nadi-
lazi naše ljudske sposobnosti. Zato, Bog u svojoj ljubavi 
premošćuje tu neizmjernost. 
Kristovo je uskrsnuće milosno djelo Božje ljubavi. Bog 
prvi djeluje i poput onog prvog “praska” stvaranja svi-
jeta, sada novim “praskom” Kristova uskrnuća, kao mi-
losni Otac, ostvaruje ograničenog i smrtnog čovjeka u 
njegovoj konačnoj punini.
Uskrsli Krist pobijedio je sve zapreke i raspleo sve povo-
je života i rasvijetlio tamu groba i strahotu smrti. Radost 
svog uskrsnuća Krist želi podijeliti sa svima nama, želi 
da upoznamo Njega i Njegovu snagu uskrsnuća.
Stoga, braćo i sestre, neka je svima nama blagoslovljeno 
Kristovo i naše uskrsnuće, želi župnik fra Nikola.

Dobri Otac naš nebeski, bo-
gat u milosrđu, nikada nije 
prestao, na razne načine kroz 
povijest spasenja, pokaziva-
ti svoju božansku milosnu 
narav. U „punini vremena“, 
kada je sve uredio sukladno 
svom planu spasenja, poslao 
je u svijet jedinoga Sina, ro-
đenog od Djevice Marije, 
kako bi na konačan način 
otkrio svoju ljubav prema 
nama i mi prema njemu: Oče 
naš, koji jesi na nebesima...
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Milosrdni kao Otac
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

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater!
Milosrdni kao Otac! Milosrdni kao Otac!

Hvalu dajmo Ocu, jer je dobar,
 jer je vječno milosrđe njegovo
Stvorio je svijet mudrošću svojom,
 jer je vječno milosrđe njegovo.
U hodu kroz povijest vodi svoj narod,
 jer je vječno milosrđe njegovo.
Djeci svojoj oprašta i rado ju prima, 
 jer je vječno milosrđe njegovo.
Hvalu dajmo Sinu, svih naroda Svjetlu,
 jer je vječno milosrđe njegovo.
Ljubio nas je ljudskim srcem,
 jer je vječno milosrđe njegovo.
Od njega primamo dare i dajemo se njemu;
 jer je vječno milosrđe njegovo.
Neka se srca otvore za sve gladne i žedne,
 jer je vječno milosrđe njegovo.
Od Svetoga Duha sedam molimo dara,
 jer je vječno milosrđe njegovo.
On vrelo je svakoga dobra i slatki naš odmor,
 jer je vječno milosrđe njegovo.
Duhom Svetim ojačani, jačamo bližnje svoje,
 jer je vječno milosrđe njegovo.
Ljubav sve podnosi; ljubav se svemu nada,
 jer je vječno milosrđe njegovo.
Molimo mir od Boga svakoga mira,
 jer je vječno milosrđe njegovo.
Zemlja iščekuje Kraljevstva Radosnu vijest,
 jer je vječno milosrđe njegovo.
Milost i radost svima koji ljube i praštaju,
 jer je vječno milosrđe njegovo.
Novo će biti nebo i zemlja će biti nova,
 jer je vječno milosrđe njegovo.
Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater!
Milosrdni kao Otac! Milosrdni kao Otac!
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Korizmeno vrijeme
Pobožnost Križnoga puta
U korizmene petke: u 17 sati obavljamo pobožnost 
Križnoga puta, a nakon toga slavimo večernju misu u 
17,30 sati.

Križni put za mlade
U subotu, 5. ožujka 2016., pobožnost Križnoga puta 
za mlade Šibenske biskupije odvijat će se od Danila do 
Katedrale. 

Šibenski Križni put
U petak, prije Cvjetnice, 18. ožujka 2016., pobožnost 
Križnoga puta za vjernike grada Šibenika počinje u 16 
sati u podnožju Šubićevca, od Gimnazije. 

Uskrsna ispovijed
Uskrsna ispovijed u župama koje su povjerene sveće-
nicima Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, u 
subotu, 19. ožujka 2016:
Crkva Svete Nedijice u Crnici u 10 sati
Crkva sv. Ivana Krstitelja u Konjevratima u 15 sati
Crkva sv. Ante Padovanskoga u Rakovu Selu u 16 sati
Crkva Gospe od Zdravlja u Dubravi u 16 sati
Crkva Velike Gospe u Bilicama u 16 sati
Crkva sv. Jeronima na Meterizama u 17 sati
Crkva sv. Ante Padovanskoga na Šubićevcu u 18 sati
Crkva Gospe van Grada u Varošu u Velikom tjednu, 
od  ponedjeljka, 21. do subote, 26. ožujka 2016: ujutro 
od 7,30 do 12,30 sati i popodne od 16,30 do 19,30 sati. 

Uskrsna ispovijed bolesnih i nemoćnih vjernika
U četvrtak, 17. ožujka 2016., 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.

Logo Svete godine prikazuje 
Isusa kako na ramenima nosi 
izgubljenu dušu, a sa stra-
ne je natpis – koji je ujedno 
geslo Jubileja: Misericordes 
sicut Pater = Milosrdni kao 
Otac. Taj prikaz, čiji je autor 
isusovac Marko Ivan Ru-
pnik, iskazuje duboki način 
na koji Dobri pastir dodiruje 
tijelo čovječanstva s ljubavlju 
koja može promijeniti život. 
Na logu, Krist, koji je uzeo 
ljudsku narav, ima pogled 
uperen u čovjeka: Krist vidi 
Adamovim očima, a Adam 
Kristovim. Tri elipse koje 
okružuju dva lika, postupno 
svjetlije kako se kreće pre-
ma van, naznačuju da Krist 
iznosi čovječanstvo iz tame 
grijeha i smrti.
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Pepelnica - Čista srijeda, 10. veljače 2016.
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. korizmena nedjelja, 14. veljače 2016: 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. korizmena nedjelja, 21. veljače 2016: 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. korizmena nedjelja, 28. veljače 2016: 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. korizmena nedjelja, 6. ožujka 2016: 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. korizmena nedjelja, 13 ožujka 2016: 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, ponedjeljak 4. travnja 2016.
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

Godina milosrđa = 
oproštenje grijeha

Neke od bitnih odrednica 
Godine milosrđa odnose se 
na oproštenje grijeha. Papa 
se nada da će “ispovjednici 
biti pravi znak Očeva milo-
srđa” i da će moći primati 
vjernike “poput oca u pris-
podobi o izgubljenom sinu”, 
dakle poput onoga koji “trči 
ususret svome sinu, iako je 
protratio svoja dobra.” 
Prema Papi, milosrđe je sto-
žer na kojem počiva život 
Crkve, životni ideal i kriterij 
vjerodostojnosti za našu vje-
ru. On traži da se radosno 
čine duhovna i tjelesna djela 
milosrđa kako bismo probu-
dili naše uspavane savjesti 
pred tragedijom siromaštva. 
Godina milosrđa povoljan je 
trenutak da se promijeni ži-
vot jer kako je Isus rekao sv. 
Faustini “Čovječanstvo neće 
naći mira dokle god se ne 
okrene s povjerenjem mome 
milosrđu.”
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Nedjelja muke - Cvjetnica
Slavlje vazmenoga otajstva, to jest muke, smrti i 
uskrsnuća Kristova, započinjemo slaviti na Cvjetnicu 
ili Nedjelju muke, 20. ožujka 2016., blagoslovom 
maslinovih grančica i procesijom, u 9 sati, a nakon 
procesije slavimo misu. 
Svečanom procesijom s maslinovim granama 
spominjemo se svečanog Isusova ulaska u Jeruzalem, 
odnosno 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, 24. ožujka 2016., 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 
ovogodišnji 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 obred Velikoga petka, 
25. ožujka 2016., počinju u 18 sati. 
Za vrijeme ljubljenja križa prikupljamo milodare za po-
trebe Svete zemlje. 
Velika subota
U crkvi Svete Nediljice u Crnici obred Uskrsnoga 
bdijenja, 26. ožuka 2016., počinju u 19 sati. Nakon mise 
obavljamo blagoslov usrsnih jela (kao i na Uskrs nakon 
župne mise). 

Veliki tjedan

Godina milosrđa = 
Potpuni oprost

Za vrijeme trajanja Godi-
ne milosrđa, od 8. prosinca 
2015. do 20. studenoga 2016., 
svaki vjernik može zadobiti 
potpuni oprost od vremeni-
tih kazni za vlastite grijehe, 
podijeljen po milosrđu Bož-
jem. Potrebno je da se svaki 
pojedini vjernik, koji su se 
iskreno pokaje, propisno is-
povjedi, sakramentalno pri-
česti, i koji izmoli molitve na 
papinu nakanu. 
Potpuni oprost vremenite 
kazne za grijehe može se od-
nositi na vlastite grijehe, ali 
i na duše pokojnih. Da bi se 
primio oprost, Crkva upo-
zorava da je potrebno iskre-
no kajanje, propisna ispovi-
jed, sakramentalna pričest i 
izmoliti na nakanu Svetoga 
Oca molitve kao što to Vje-
rovanje, Oče naš, Zdravo 
Marijo, Slava Ocu.
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Uskrsno vrijeme

Uskrs - Vazam, 27. ožujka 2016.
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, 28. ožujka 2016., 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, 3. travnja 2016: 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, 10. travnja 2016.
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, 17. travnja 2016.
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, 24. travnja 2016.
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

Godina milosrđa = 
Krunica milosrđa
Papa Ivan Pavao II. proglasio je  
svetkovinu Božjega milosrđa 
30. travnja 2000. godine. 
Krunica Božjega milosrđa se 
moli na zrnca obične krunice:

Na prva tri zrnca:
Oče naš, Zdravo Marijo, Vjero-
vanje, zatim slijedi pet desetica.
Velika zrnca:
Vječni Oče, prikazujem ti tijelo 
i krv, dušu i božanstvo prelju-
bljenoga Sina tvojega, Gospo-
dina našega Isusa Krista, kao 
zadovoljštinu za grijehe naše i 
cijeloga svijeta.
Mala zrnca:
Po njegovoj pregorkoj muci, 
budi milosrdan nama i cijelo-
mu svijetu.
Završetak Krunice:
Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti 
besmrtni Bože, smiluj se nama 
i cijelomu svijetu! (3x)
Zaključna molitva:
O Krvi i Vodo što potekoste iz 
Srca Isusova kao izvor milosr-
đa za nas, uzdam se u tebe!
Isuse, uzdam se u tebe! (3x)
Marijo, Majko milosrđa, moli 
za nas!
Smiluj se nama i cijelomu svije-
tu, Gospodine!

Zazivi Božjemu milosrđu
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!



Sveta Nediljica             7

VI. uskrsna, 1. svibnja 2016.
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, 5. svibnja 2016., slavimo blagdan 
Isusova Uzašašća - Spasovo; u crkve Svete Nediljice u 
Crnici za vrijeme večernje mise u 18 sati. 
VII. uskrsna, 8. svibnja 2016.
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 8,30 sati, a misa 
za prvopričesnike u 10 sati.

Duhovi - Pedesetnica
Pedeseti dan po Uskrsu, u nedjelju, 15. svibnja 2016.,  
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, 22. svibnja 2016., 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, 26. travnja 2016., slavimo u crkvi 
Svete Nediljice u Crnici za vrijeme župne mise u 9 sati. 
Istoga dana, večernju misu, u 19 sati, slavimo u katedra-
li Sv. Jakova u Šibeniku. Tijelovska procesija počinje od 
katedrale nakon večernje mise. Misno slavlje i tijelov-
sku procesiju predvodi šibenski biskup msgr. Ante Ivas.

Uskrsno vrijeme

Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, 
smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, 
smiluj nam se!
Milosrđe Božje, ti neshvatljiva 
tajno Presvetoga Trojstva, uz-
dam se u tebe!
Milosrđe Božje, ti izrazu Nje-
gove najveće moći, uzdam se 
u tebe!
Milosrđe Božje, koje si se objavi-
lo u stvaranju nebeskih duhova, 
uzdam se u tebe!
Milosrđe Božje, koje si nas iz 
ništavila pozvalo u život, uz-
dam se u tebe!

Bog je milosrdan i pun smilo-
vanja, spor na srdžbu i bogat 
dobrotom. Zato ću dovijeka 
klicati milosrđu Božjemu.

Pomolimo se: 
O, vječni Bože, čije je milosrđe 
neistraživo i čije je blago smilo-
vanja neiscrpivo, milosno po-
gledaj na nas i umnoži u nama 
svoje milosrđe da u teškim tre-
nutcima ne očajavamo i ne bu-
demo obeshrabreni, nego da se 
predamo s velikim pouzdanjem 
u tvoju svetu volju, koja je sama 
ljubav i smilovanje! Po Gospo-
dinu našemu Isusu Kristu, Kra-
lju milosrđa, koji nam s tobom i 
Duhom Svetim iskazuje milosr-
đe u sve vijeke vjekova. Amen.
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Sveti Otac Franjo, u svojoj Buli najave Jubileja milosrđa 
Misericordine Vultus (Lice milosrđa,) odredio je da će 
Svetu godinu otvoriti 8. prosinca 2015. na svetkovinu 
Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije s otvara-
njem svetih vrata na bazilici sv. Petra u Vatikanu. Slje-
deće nedjelje, 13. prosinca, određeno je da se u bisku-
piji otvore Vrata milosrđa, koja će biti otvorena tijekom 
Svete godine. 
Dan nakon što je na Blagdan Bezgrešne, u Bazilici sv. 
Petra otvorio Sveta vrata Godine milosrđa, Papa Franjo 
je na pitanja: Zbog čega Jubilej milosrđa? Što to zna-
či? odgovorio vjernicima okupljenima na trgu sv. Pe-
tra: Crkva treba taj izvanredni događaj. Ne kažem: taj 
je izvanredni događaj dobar za Crkvu. Kažem: Crkva 
treba taj izvanredni događaj. U doba dubokih promje-
na, Crkva je pozvana pružiti svoj osobiti doprinos, da 
učini vidljivima znakove Božje prisutnosti i blizine.., i 
Božjeg milosrđa.
Jubilej je pogodno vrijeme da upravimo pogled prema 
Bogu, milosrdnome Ocu i prema braći i sestrama, koji 
su potrebni milosrđa, što je bitni sadržaj evanđelja. Isus 
je utjelovljeno Milosrđe Očevo. Slaviti Jubilej milosrđa, 
isto je što i iznova staviti u središte našega osobnog ži-
vota, života naših zajednica, naših obitelji ono što je za 
kršćansku vjeru specifično, to jest, staviti u središte Isu-
sa Krista, lice milosrdnoga Boga.
Sveta godina, dakle, služi tome da bi u svome životu 
iskusili slatki i blagi dodir Božjeg oproštenja, njegovu 
prisutnost uz nas i njegovu blizinu, osobito u trenucima 
najveće potrebe. Jubilej je povlašteni trenutak da Crkva 
nauči izabirati ono što je Bogu najmilije: A to je opro-
stiti svojoj djeci, biti milosrdan, da i oni mogu oprostiti 
svojoj braći, svijetleći kao baklje Božjeg milosrđa u svi-
jetu. To je ono što se Bogu najviše sviđa.
Božja radost je opraštati. Bog je biće milosrđa. Zbog 
toga u ovoj godini moramo otvoriti srca, da nas ta Bož-
ja ljubav, da nas ta Božja radost sve ispuni tim milosr-

Milosrdni kao Otac

Sveta vrata Šiben-
ske biskupije

Sveti otac papa Franjo, na 
svetkovinu Bezgrešnoga 
Začeća, 8. prosinca 2015., 
na spomen 50. obljetnice 
završetka II. Vatikanskog 
koncila, u bazilici sv. Pe-
tra u Rimu, otvorio je Sve-
ta Vrata ili vrata milosrđa i 
time označio početak Svete 
godine za Katoličku Crkvu 
i katoličke vjernike. Sveti 
Otac je odredio da u znak 
jedinstva sveopće Crkve, 
na III. nedjelju došašća, 13. 
prosinca2015., svi katolički 
biskupi otvore „Sveta vrata“ 
u svojim katedralama, za 
svoje mjesne Crkve. 
I mi smo posvjedočili svoje 
zajedništvo u Crkvi otvara-
njem Svetih vrata naše kate-
drale u nedjelju 13. prosinca 
2015. u 16. sati.
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Milosrdni kao Otac
đem… (Naročito u sakramentu ispovijedi… Zato je postavljena i slika milosrdnoga 
Isusa nad ispovjedaonicom u našoj Katedrali). Osjetimo snažno u sebi radost što nas 
je Isus ponovno pronašao, koji nas je poput Dobrog Pastira krenuo tražiti, jer smo bili 
izgubljeni. Na to nas podsjeća i znak – logo ove Jubilarne godine, postavljen iznad 
Svetih vrata naše Katedrale. 
To je cilj koji Crkva postavlja sebi u ovoj Svetoj godini. Tako ćemo ojačati u sebi sigur-
nost da milosrđe može stvarno pridonijeti izgradnji čovječnijeg svijeta. Napose u ovim 
našim vremenima, u kojima je oproštenje rijedak gost u sredinama u kojima ljudi žive, 
pa je još hitnije podsjećati na milosrđe i to na svakom mjestu: u društvu, u ustanova-
ma, na radnome mjestu kao i u obitelji.
U korijenu zaborava milosrđa vijek je sebičnost, sebeljublje.., koje u svijetu poprima 
oblike isključivog traženja vlastitih interesa, zadovoljstva i časti.., gomilanje bogatstva 
ili pak sveopćeg licemjerja…
Želim da u ovoj Svetoj godini, svaki od nas iskusi Božje milosrđe, da budemo svjedoci 
„onoga što je Bogu najmilije!“. Je li naivno vjerovati da to može promijeniti svijet? Pita 
Papa i odgovara. Da, ljudski govoreći to je ludo, ali „ludo Božje mudrije je od ljudi i 
slabo Božje jače je od ljudi.“ (Usp. 1 Kor 1,25)
Zato ovu nedjelju, treću došašća, Crkva naziva: Nedjelja, Raduj se! Odnosno: Kliči od 
radosti, Kćeri Sionska, poziva nas prorok Sefanije, viči od veselja, Izraele. Veseli se i 
raduj se iz svega srca… Neka ti ne klonu ruke! Gospodin, Bog tvoj u sredini je tvojoj, 
silni Spasitelj! Sv. Pavao nam poručuje: Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: 
radujte se… Blagost vaša neka bude znana svim ljudima! Gospodin je blizu! Uđimo, 
dakle, u ovu Svetu Godinu vjernički odvažno, s Božjom pomoću i u Božjoj radosti.
Crkva nam na putu prema Božiću, nakon Marije i Josipa koji su Bogu širom otvorili 
vrata svoga života, stavlja lik Ivana Krstitelja. On je za sebe rekao: Ja sam glas onoga koji 
dolazi. Glas koji poziva one koji su iščekivali Božji dolazak na zemlju: Pripravite put 
Gospodinu, dobrim djelima, duhovnih i tjelesnim djelima milosrđa… On će vas krstiti 
Duhom Svetim: To je Duh koji jedini istinski obnavlja (nagrđeno) lice naše zemlje…
Sveti Otac vjeruje i poziva cijelu Crkvu da ovoga Božića, da ove Svete Godine svi uđe-
mo kroz Sveta vrata, jer su nam ova vrata naše Katedrale ove godine na poseban način 
slika onih svetih vrata Kristova otvorenoga i milosrdnoga srca.., da mu budemo surad-
nici u spasenju ovoga našega svijeta. Jer, ovom našem svijetu je doista potrebno pravo 
spasenje, jer kao da sve više ide na samim rubovima smrti… 
Cijeloj našoj biskupijskoj vjerničkoj zajednici u svim našim župama, u ovoj Svetoj Go-
dini Božjega milosrđa, želim obilje Božjega blagoslova. Amen!
Vaš biskup Ante
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Milosrdni kao Otac
U prigodi Svete godine, koju je otvorio papa Franjo, 
prisjetimo se kako je to bilo nekada.  

Jubilej (lat: annus jubilaeus, jubilaeum = obljetnica; 
hebrejski: jobel = rog, truba). Hebrejski narod slavio 
je subotu - šabat kao dan odmora u tjednu od sedam 
dana. Svetkovali su i svaku sedmu godinu kao subotnju 
godinu. Nakon isteka sedam subotnjih godina (7 x 7 = 
49) dolazi pedeseta godina – jubilarna ili sveta godi-
na izmirenja i oprosta, godina milosti Gospodnje. Tu 
je godinu najavio veliki svećenik tako da bi zatrubio u 
sveti rog, prema Mojsijevoj zapovijedi koju je dobio od 
Boga na Sinaju (Levitski zakonik, 25, 1-22).

Starozavjetne godine milosti Gospodnje
Jahve reče Mojsiju na Sinajskom brdu: Govori Izraelci-
ma i kaži im: Kad uđete u zemlju koju vam dajem, neka 
ta zemlja održava Jahvin subotni počinak. Šest godina 
zasijavaj svoju njivu, šest godina svoj vinograd obre-
zuj i beri njegov plod. Ali sedme godine neka i zemlja 
uživa subotnji počinak, Jahvinu subotu: svoje njive ne 
zasijavaj niti obrezuj svoga vinograda. Što samo od 
sebe uzraste na tvojoj njivi nemoj žeti niti beri grožđe 
s neobrezane loze. Neka to bude zemlji godina poči-
vanja. Zemljišni počinak neka vam priskrbi prehranu: 
tebi, tvome sluzi, tvojoj sluškinji, tvome najamniku koji 
s tobom živi; a i tvojoj stoci i zvjeradi u tvojoj zemlji 
neka njezini plodovi služe za hranu. 
Nabroj sedam sedmica takvih godina, sedam puta se-
dam godina. Sedam sedmica godina iznosit će ti četr-
deset devet godina. A onda zaori u trubu! U sedmome 
mjesecu, desetoga dana toga mjeseca, na Dan pomire-
nja, zatrubite u trubu širom svoje zemlje. Tu pedesetu 
godinu proglasite svetom! Zemljom proglasite osloba-
đanje svim njezinim stanovnicima. To neka vam bude 
jubilej, oprosna godina. Neka se svatko vaš vrati na 
svoju očevinu; neka se svatko vrati k svome rodu! Ta 
pedesetogodišnjica neka vam je jubilejska godina: ne-

Hrvati - hodočasni-
ci prve Svete godine

Poznato je da je talijanski 
pjesnik Dante Alighieri 
(†1321.) hodočastio u Rim 
u prigodi prve Svete Godi-
ne koju je papa Bonifacije 
VIII. otvorio 1300. godine. 
Kada je Dante Alighieri 
susreo hodočasnike iz Hr-
vatske kako se mole ispred 
rubca sv. Veronike (koji se 
tada čuvao u bazilici sv. Pe-
tra), toliko se zadivio da je 
u najvišem krugu Raja - u 
Empiriju (pjevanje 31., ter-
cina 102 i 103), pohvalio 
"onoga što možda iz Hrvat-
ske sada dolazi": 
Qual' è colui che forse di 
Croazia viene a veder la 
Veronica nostra, che per 
l'antica fama non sen sazia. 
Ma dice nel pensier, finchè 
si mostra, Signor mio Gesù 
Cristo, Dio verace: or fu si 
fatta la sembianza Vostra?
Poput onoga što možda iz 
Hrvatske sada dolazi vidjeti 
našu Veroniku, pa svojom 
vjekovječnom čežnjom ne-
zasićen, kaže u misli, dok se 
pokazuje /rubac/, o Gospo-
de moj, Isuse Kriste, pravi 
Bože, tako li je, dakle, izgle-
dalo lice tvoje?
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Milosrdni kao Otac
mojte sijati, nemojte žeti što samo od sebe uzraste niti 
berite grožđe s neobrezane loze. Jer jubilej vam mora 
biti svet! Hranite se onim što njiva donese od sebe. Te 
jubilejske godine neka se svatko vrati na svoju očevinu. 
Zato, kad prodajete imanje svome sunarodnjaku ili ku-
pujete od svoga sunarodnjaka, nemojte nanositi štete 
svome bratu! Od svoga sunarodnjaka kupuj, odbivši 
samo broj godina poslije jubileja, a on neka ti proda 
prema broju proizvodnih godina. Što više godina, više 
i cijenu povisi; što manje godina, neka je i cijena manja. 
Jer, ono što ti on prodaje jest broj ljetina. Neka nitko 
od vas ne nanosi štete svome sunarodnjaku, nego se 
boj Boga svoga! Jer ja sam Jahve, Bog vaš. Vršite moje 
zakone i moje naredbe; vjerno ih provodite u djelo pa 

ćete u sigurnosti živjeti na zemlji. Zemlja će davati svoj rod, jest ćete do sitosti i živjet 
ćete u sigurnosti. Ako biste rekli: 'Čime ćemo se hraniti te sedme godine kad ne bude-
mo ni sijali ni brali plodova?' evo, blagoslov ću svoj pustiti na vas: šesta godina rodom 
će roditi za tri godine. Kad budete sijali osme godine, hranit ćete se starim prihodom 
sve do devete godine; dok ne dođe njezin prihod, jest ćete stari." (Levitski zakonik, 
25, 1-22)

Kršćanske godine milosti Gospodnje
Papa Bonifacije VIII., odlučio je da i kršćani slave svetu godinu. Odredio je da od 
1300. godine svaka stota godina bude jubilarna godina (annus iubilaeus), kada kr-
šćanski vjernici mogu hodočašćem u Rim, i obilaskom određenih svetih mjesta, dobi-
ti potpuni oprost za sve svoje grijehe. Tako se računa da je 1300. godine u Rimu oprost 
dobilo preko dva milijuna hodočasnika. 
Budući da je u kršćanstvu nastala želja da svaki vjernik može, barem jednom u životu, 
hodočastiti na svetu godinu, papa Klement VI., oslanjajući se na starozavjetnu prak-
su, prepolovio je stogodišnju svetu godinu tako da se nova sveta godina slavila nakon 
pedeset godina, odnosno već 1350. godine. 
Papa Urban VI., prema broju godina Isusova zemaljskoga života, odlučio je, 1383. 
godine, da se sveta godina slavi svake trideset i treće godine. Papa Pavao II. odredio 
je, 1470. godine, da se sveta godina proslavlja svake dvadeset i pete godine. 
Kasnije su, uz redovite svete godine, proglašavane i izvanredne svete godine za poje-
dine prigode. Bilo da su redovite ili izvanredne svete godine, to je vrijeme kada kršća-
ni mogu dobiti potpuni oprost svih grijeha kao i druge milosti.  
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Prva pričest i krizma

Krizma 
Ispovijed za krizmanike, roditelje i kumove dan prije 
krizme, u petak 22. travnja 2016. u 18 sati. 
Krizmni dan
U subotu, 23. travnja 2016. u 10 sati, u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici.

Prva pričest 
Ispovijed za prvopričesnike i roditelje dan prije prve 
pričesti, u subotu 7. svibnja 2016. u 10,30 sati. 

Prvopričesnički dan 
U nedjelju 8. svibnja 2016. u crkvi Svete Nediljice u 
Crnici: jutarnja misa u 8,30 sati za župljane, a misa za 
prvopričesnike u 10 sati.

Sakramente Novoga zakona 
ustanovio je Krist; ima ih se-
dam a to su: Krštenje, Krizma, 
Pričest, Ispovijed, Bolesničko 
pomazanje, Sveti red i Ženid-
ba. Sedam sakramenata tiču 
se svih razdoblja i trenutaka 
kršćanskoga života: po njima 
se vjerski život radja i raste, 
ozdravlja i prima poslanje. 
Sakramentima kršćanske inici-
jacije, tj. krštenjem, potvrdom i 
euharistijom, postavljaju se te-
melji cjelokupnoga kršćanskog 
života. Učešće na božanskoj 
naravi, što je ljudima darova-
no milošću Kristovom, podra-
zumijeva stanovitu analogiju s 
početkom, rastom i održava-
njem naravnog života. Pošto 
su vjernici krštenjem rođeni na 
novi život, utvrđeni su u njemu 
po sakramentu potvrde i pri-
maju u euharistiji kruh vječnog 
zivota. Tako po sakramentima 
kršćanske inicijacije primamo 
sve više i više bogatstva božan-
skog zivota i napredujemo pre-
ma savršenstvu ljubavi.
Krštenje je temelj kršćanskog 
života i vrata koja otvaraju pri-
stup drugim sakramentima. 
Po sakramentu Potvrde kršte-
nici se još savršenije vežu uz 
Crkvu kao pravi Kristovi svje-
doci.
Sveta euharistija je kršćanska 
hrana jer na misi s čitavom za-
jednicom sudjelujemo u samoj 
Kristovoj žrtvi.
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Matica krštenih i vjenčanih

Matica vjenčanih 2015.
Nakon vjenčanja, prema Kanonskom zakoniku, župnik 
mora upisati u Maticu imena ženidbenih drugova, 
vjenčatelja i svjedoka, mjesto i datum vjenčanja i sve ostalo 
što traže matične rubrike. U Maticu vjenčanih Župe 
Bezgrješnoga Začeća u Crnici upisali smo dva vjenčanja: 

Edgar Alan ŠAJTOŠ i Kristina ŠKEMBER, u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici, 28. studenoga 2015., vjenčao župnik fra 
Nikola Ćurčija. 
Ivica JURAS i Živana PULIĆ, u crkvi Svete Nediljice u Cr-
nici, 29. studenoga 2015., vjenčao župnik fra Nikola Ćurčija. 

Matica krštenih 2015.
Poslije krštenja, prema Kanonskom zakoniku, župnik mje-
sta krštenja upisuje u Maticu krštenih imena krštene oso-
be, krstitelja, roditelja, kumova, mjesto i datum krštenja, 
datum i mjesto rođenja. U Maticu krštenik Župe Bezgrješ-
noga Začeća u Crnici upisali smo tri krštenika: 

Niko DUBRAVICA, krštena 12. travnja 2015. u crkvi Sv. 
Nediljice u Crnici.
Mauro GALIĆ, kršten 15. svibnja  2015. u crkvi Sv. Nedilji-
ce Crnica.u crkvi Sv. Nediljice u Crnici.
Mia VRANČIĆ, krštena 18.listopada  20015. u crkvi Sv. 
Nediljice u Crnici.

Župne matice i dru-
ge uredske knjige

Svaka župa mora imati Ma-
tice krštenih, Matice vjenča-
nih i Mmatice umrlih, u koje 
se upisuju činjenice krštenja, 
vjenčanja, smrti i druge činje-
nice koje su s ovima povezane 
kao i promjene u vezi s tim či-
njenicama. 
Matice se vode za svaku župu 
posebno.
Matice se vode u dva primjer-
ka: drugi je primjerak - pari-
ca - prijepis prvog primjerka 
- izvornika. Izvornici matica 
čuvaju se u župnom uredu, a 
parice se na kraju svake godi-
ne pošalju biskupskom ordi-
narijatu.
Svaka župa, osim matica mora 
imati i slijedeće knjige: knjigu 
potvrđenih, knjigu prvopri-
česnika, knjigu katekumena, 
upisanih spisa (urudžbeni 
zapisnik); spomenicu, blagaj-
nički dnevnik, imovnik po-
kretnina i nekretnina, knjigu 
primljenih u potpuno zajed-
ništvo s Katoličkom Ccrkvom, 
knjigu o stanju duša (Status 
animarum) ili kartoteku, knji-
gu misnih zaklada, oglasnu 
knjigu, knjigu ženidbenih na-
vještaja, imenik vjeroučenika, 
dnevnik vjeronaučnog rada, 
knjigu proviđenih bolesnika i 
druge knjige koje odredi dije-
cezanski biskup.
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Matica umrlih 2015.
† Tona Rajna ŠIMIČIĆ, rođena 17. veljače 1925., umrla 18.  
2015., pokopana na groblju Svete Ane, 20. siječnja 2015.
† Mara Milka CUKROV, rođena 3. listopada 1934., umrla 6. 
veljače 2015., pokopana na groblju Svete Ane, 8. veljače 2015.
† Marica KRUNIĆ, rođena 5. ožujka 1938., umrla 9. veljače 
2015., pokopana na groblju Kvanj, 11. veljače 2015. 
† Milena KINKELA, rođena 1. srpnja 1935., umrla 19.  ožujka 
2015., pokopana  na groblju Kvanj, 20. ožujka 2015.
† Dane MIKULANDRA, rođen,  27. veljače 1928., umro 6. 
travnja 2015., pokopan na groblju Pomišljaj u Bilicama, 8. 
travnja 2015.
† Ante BUJAS, rođen 6, listopada 1952., umro 18. travnja 2015., 
pokopan na groblju Pomišljaj u Bilicama, 21. travnja 2015. 
† Sonja OROŠNJAK, rođena 28. siječnja 1942., umrla 17. 
svibnja 2015., pokopana na groblju Kvanj, 22. svibnja 2015.
† Zorka LUGOVIĆ, rođena 1929., umrla 23. lipnja 2015., 
pokopana na groblju Pomišljaj u Bilicama, 24. lipnja 2015.
† Lado VUDRAG, rođen 5. kolovoza 1933., umro 1. srpnja 
2015., pokopan na groblju Pomišljaj u Bilicama, 3. srpnja 
2015.
† Niko ERCEG, rođen 15. listopada 1929., umro 20. srpnja 
2015., pokopan na groblju Pomišljaj u Bilicama, 21. srpnja 2015.
† Blaženko DJELALIJA, rođen 1. veljače 1960., umro 13. 
kolovoza 2015., pokopan  na groblju u Crnici, 14. kolovoza 
2015.
† Petar BLAŽEVIĆ, rođen 4. srpnja 1939., umro 15. 
kolovoza 2015., pokopan na groblju u Crnici, 17. kolovoza 
2015.
† Ante IVANČEVIĆ, rođen 28. siječnja 1963., umro 8. rujna 
2015., pokopan na groblju u Crnici, 10. rujna 2015.
† Marijan LAMBAŠA, rođen, 6. listopada 1929., umro 27. 
rujna 2015., pokopan na groblju Kvanj, 30. rujna 2015.
† Vinko LIVAKOVIĆ, rođen 11. lipnja 1943. umro 
20.listopada 2015., pokopan na groblju Kvanj, 24. listopda 
2015.
† Anka GATARA, rođena 1925., umrla 4.studenoga 2015., 
pokopana na groblju Podmišljaj u Bilicama, 6. studenoga 
2015.

Groblje sv. Ane
Nekada se u Šibeniku, kako 
je poznato, pokapalo u Gradu 
oko pojedinih crkava, a najve-
će groblje izvan Grada bilo je 
Šamatorje u Varošu. 
Danas Šibenik ima šest gro-
blja: Groblje Svete Nedjeljice, 
Groblje Svete Ane, Groblje 
Svetoga Petra, Groblje Svetoga 
Spasa, Groblje na Raskrižju i 
Broblje na Kvanju. 
Nakon što je odlučeno da se 
groblja oko crkava u Šibeniku 
premjeste na zajedničku lo-
kaciju, gradske vlasti su 1823. 
odabrale prostor ‘Šupine po-
ljice’ iza gradskih utvrda, ali je 
ipak prevladalo mišljenje da se 
novo groblje smjesti uz tvrđa-
vu Svetog Mihovila. Groblje je 
25. svibnja 1828. blagoslovio 
mjesni biskup Filip Bordini. 
Novo groblje najprije je pro-
zvano Groblje Gospe od Ka-
štela, a nakon što je Gospina 
slika premještena u Katedralu, 
udomaćio se današnji naziv 
Groblje sv. Ane. 
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Moj dar za crkvu Svete Nedijice
Prosinac 2015.
Meri Baljkas 50 kn, Helena Mioč 50 kn, Obitelj Dunkić 
100 kn, Obitelj Kalpić 100 kn.
Siječanj 2016.
Obitelj Gaćina 200 kn, Vinka Ercegović 50 kn, Marica 
Škorić 50 kn, Anka Zeljko 100 kn, V. i Hrvoje Zaninović 
300 kn.
Veljača 2016.
Vinka Lemac 50 kn, Lucija Nadoveza 100 kn, Zvonimir 
Filipić 150 kn, Darinka Jurić 100 kn, Ankica Jurišić 50 
kn, Miranda Jelić 100 kn, N. N. 200 kn, Mirjana Baljkas 
50 kn, N. N. 10 kn, N. N. 300 kn, Josica 100 kn. 

Obnova crkve Svete 
Nediljice u crnici

Dragi župljani, kako smo vas 
izvješćivali u obavijesnim sred-
stvima, kao što je župni list, 
župne obavijesti na kraju mise 
i webica naše Župe, nakon za-
vršetka školske i vjeronaučne 
godine, nakon što smo izradi-
li izvebeni projekt, krećemo u 
najavljenu obnovu župne crkve 
Svete Nediljice u Crnici. 
Obnovu ćemo izvoditi u više 
obročnih cjelina. Najprije 
ćemo obnoviti prezbiterij, to 
jest prostor za oltar i svećenika: 
popločati podnicu i podignuti 
novo stubište, postaviti novi 
oltar, besjedište, krstionicu, se-
dije za svećenika i ministrante, 
skinuti staru drvenu lamperiju 
i izglačati zidove, ugraditi novu 
rasvjetu i novi razglas, oličiti 
zidne površine u prezbiteriju. 
Zatim ćemo u drugoj obročnoj 

cjelini obnoviti lađu to jest prostor za vjernike: skinuti staru 
drvenu lamperiju i izglačati zidove, postaviti nove klupe na dr-
venoj podnici, ugraditi novu rasvjetu i razglas, preurediti kor, 
postaviti nova vrata, oličiti zidne plohe u lađi. 
Vjerujemo da ćemo obnoviteljske radove dovršiti do početka 
nove radne, školske i vjerunaučne godine, dakle do rujna; od-
nosno, vjerujemo da ćemo svetkovinu Bezgješnoga Začeća   i 
50. obljetnicu naše Župe proslaviti u obnovljenoj crkvi, u če-
tvrtak, 8. prosinca 2016. godine. 
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Župa Bezgrješnoga Začeća Crnica
U Svetoj godini Božjega milosrđa, Sveti Otac papa Fra-
njo poziva nas na ovu milosnu godinu u svjetlu Isusovih 
riječi: Milosrdan kao Otac. Sveto pismo nas podsjeća na 
Isusa koji kaže: Budite, dakle, i vi milosrdni kao što je 
milosrdan vaš Otac! (Lk 6,36). 
To je program života koji, iako je zahtjevan, pun je ra-
dosti i mira. Isusova je zapovijed usmjerena prema sva-
kome tko je voljan slušati njegov glas. Stoga, kako bismo 
bili sposobni za milosrđe, moramo prvo biti na raspo-
laganju za slušanje Riječi Božje, na koje se slušanje mi, 
kao vjernici, okupljamo u crkvi Svete Nediljice u Crnici, 
prema slijedu misnoga slavlja, u kući Božjega milosrđa, 
kao dobra djeca milosrdnoga Oca. 

Misno slavlje 
 nedjeljom i svetkovinom
 u   9 sati

 radnim danom i blagdanom 
 prema nakani vjernika 
 od 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 1/2016. (20) 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


