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Za kršćansku vjeru možemo reći da je “vjera uskrsnuća”. 
Nama su otkrivene sveta tajne, nagrađeni smo vjerom u 
jednoga Boga, Stvoritelja neba i zemlje. Nagrađeni smo 
vjerom u Isusa Krista jedinorođenoga Sina Božjega. 
Za nas i za naše spasenje, sišao je s nebesa. Radi nas ljudi, 
postao je čovjekom. Da bi se ispunila Pisma i proročka 
navještenja, Isus Krist je morao trpjeti za nas; podnio je 
muku križa, umro je za nas i pokopan je u grob. Treći 
dan je uskrsnuo od mrtvih. I od tada se u njegovo ime 
propovijeda obraćenje i otpuštenje grijeha. 
Od tada je kršćanska vjera: vjera uskrsnuća, vjera u 
Isusovo uskrsnuće u kojemu gledamo zalog i našega 
uskrsnuća. Ovo je vjera naša - vjera uskrsnuća; vjera 
Crkve u kojoj smo kršteni - vjera je u uskrsnuće Isusa 
Krista. 
Isus Krist je raskinuo okove smrti, i kao Pobjednik ustao 
od mrtvih. U njegovoj muci povezalo se nebesko sa ze-
maljskim. U njegovu uskrnuću dogodilo se da je Bog 
živio u ljudskoj povijesti, da bi čovjek mogao vječno 
živjeti u Bogu. Po zaslugama Isusa Krista i mučeničke 
smrti na križu, dragi vjernici, pozvani smo da iziđemo 
iz groba u kojemu smo zarobljeni grijehom, i da oprani 
krsnom vodom, postanemo pravi kršćani, kojima sum-
nje neće više obuzimati vjerničko srce. 
Stoga, svima vama, dragi župljani, neka je blagoslovlje-
no uskrsnuće Gospodinovo, želi župnik fra Nikola. 

Resurrectio Domini, spes 
nostra - Uskrsnuće Kristo-
vo, naša je nada! 
U uskrsno jutro sve je ob-
novljeno, kako kliče kršćan-
ski himan: Sa životom smrt 
se sasta i čudesna borba na-
sta: Vođa živih pade tada i 
živ živcat opet vlada. To je 
novost Uskrsa! Zato sla-
vimo svetkovinu njegova 
uskrsnuća, jer je na taj dan 
dobri Bog, po svome Sinu, 
Isusu Kristu, pobijedio smrt 
i nama, svojoj djeci, otvorio 
pristup vječnom životu.



2             Sveta Nediljica

Franjevački 
samostan sv. Ante 
Padovanskoga
Mažuranićeva 3a
Šubićevac
22000 ŠIBENIK

Samostanka obi-
telj
Fra Mirko Klarić, upravitelj 
Samostana Sv. Ante 
Fra Silvestar Bota ispovjednik
Fra Vice Lucić u miru

Župa Uznesenja Mariji-
na BILICE 
Župnik Ante Vukušić
Mob: 098/187-4205

Župa Bezgrješnog Zače-
ća CRNICA
Župnik fra Nikola Ćurčija
Tel: 022/312-679

Župa Gospe od Zdrav-
lja DUBRAVA
Župnik Žarko Maretić
Mob: 098/9027717

Župa sv. Jeronima
METERIZE
Župnik fra Mirko Klarić
Mob: 098/933-0955

Župa sv. Ante Padovan-
skoga ŠUBIĆEVAC 
Upravitelj Župe
 fra Josip Repeša
Tel: 022/214-294

Mir i dobro
Nakon prošlogodišnjega truda oko uređenja crkve Svete 
Nediljice u Crnici, dragi vjernici, uistinu se možemo po-
hvaliti da smo dostojno uresili hram Božji za obavljenje 
liturgijske službe. 
Prateći ritam liturgijskoga kalendara i pastoralne potrebe, 
svaki je župnik, na svoj način, uređivao i održavao crkvu 
kao građevinu. Tako smo i mi, prema savjetu župnih vije-
ća, kako ekonomskoga tako i pastoralnoga, uz odobrenje 
mjesnoga Ordinarija, najprije, u listopadu 2007., obnovili 
krov i uredili vanjsku fasadu na crkvi. Zatim smo, skuplja-
jući milodare od vjernika, restaurirali staru oltarnu sliku 
Svete Nediljice i vratili  je na glavni oltar u prosincu 2014. 
godine. A prošle godine, u prigodi proslave 50. obljetnice 
naše Župe, kako smo najavili tako smo i učinili, obnovili 
smo u cijelosti interijer crkve Svete Nediljice. 
I u ovoj pastoralnoj godini nastavit ćemo s dosadašnjom 
pastoralnom djelatnošću i pokušat ćemo se prilagodi-
ti našim skromnim mogućnostima. Velike materijalne 
pothvate nismo u mogućnosti pokretati, jer smo, kao 
Župa, skromnih financijskih mogućnosti. 
U protekloj godini, koja je proglašena Godina milosrđa, 
nastojali smo  kroz različite susrete, vjeronauk i liturgiju, 
produbljivati vjeru u milosrdno djelovanje u svakidaš-
njem životu i radu. Naglasak smo stavljali na milosrđe, 
da odgovornije živimo svoju vjeru i pokazujemo svoje 
vjersko milosrdno lice na djelu. 
Za obiteljski božićni blagoslov Župnik je pohodio 359 
obitelji. Kada pregledamo župne knjige, onda, za proteklu 
godinu 2016., možemo iznijeti ovu brojčanu statistiku: 
U Matice krštenih upisali smo 5 krštenika; u Maticu um-
rlih upisali smo 14 umrlih; u Knjigu vjenčanih upisali 
smo 2 vjenčana para; u Knjigu provpričesnika upisali 
smo 9 prvopričesnika; u Knjigu krizmanih upisali smo 
17 krizmanika. U ovoj vjeronaučnoj godini priprema se 
7 prvopričesnika za prvu svetu pričest i 13 pripravnika za 
svetu krizmanika.  
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Korizmeno vrijeme

Uskrsna ispovijed

Prva ispovijed za ovogodišnje prvopričesnike
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u subotu, 25. ožujka 
2017. 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, 8. travnja 2017. u 10 sati. 

Uskrsna ispovijed za odrasle vjernike
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u Velikom tjednu, u 
srijedu 12. travnja 2017. u 17,30 sati, a nakon ispovije-
di, u 18 sati, večernja misa.

Uskrsna ispovijed bolesnih i nemoćnih vjernika
U četvrtak, 6. travnja 2017., od 10 do 12 sati, kućna 
ispovijed bolesnih i nemoćnih osoba naše Župe. 
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.

Pobožnost Križnoga puta
U korizmene petke u našoj crkvi u 17 sati obavljamo 
pobožnost Križnoga puta, a nakon toga slavimo večer-
nju misu u 17,30 sati.

Križni put za mlade
U subotu, 25. ožujka 2017., pobožnost Križnoga puta 
za mlade Šibenske biskupije, petnaesti po redu, odvijat 
će se na putu Pirovac - Tribunj - Vodine. 

Šibenski Križni put
U petak, prije Cvjetnice, 7. travnja 2017., pobožnost 
Križnoga puta za vjernike grada Šibenika počinje u 16 
sati u podnožju Šubićevca, od Gimnazije. 

Nedjeljno slavlje Dana i Eu-
haristije Gospodnje u sredi-
štu je života Crkve, naučava 
Katekizam. Nedjelja u koju 
se, prema apostolskoj pre-
daji, slavi vazmeno otajstvo, 
treba da se u općoj Crkvi ob-
država kao prvobitan zapo-
vjedni blagdan. 
Taj obicaj krscanske zajed-
nice seže do u početke apo-
stolskog vremena. Poslanica 
Hebrejima opominje: Ne 
ostavljajmo svoje skupštine, 
kao što nekoji imadu običaj, 
nego bodrimo jedan drugo-
ga. Predaja je sačuvala spo-
men jedne uvijek suvremene 
opomene: Dođi navrijeme u 
crkvu, približi se Gospodinu 
i priznaj svoje grijehe, kaj se 
u molitvi. Sudjeluj u svetoj 
i božanskoj liturgiji, dovrši 
svoju molitvu i nemoj otići 
prije otpusta. 
Zato se spomenimo da je 
ovaj dan darovan za moli-
tvu i počinak. Ovo je dan što 
nam ga učini Gospodin. Kli-
čimo i radujmo se u njemu.



4             Sveta Nediljica

Korizmeno vrijeme

IV. nedjelja korizme, 26. ožujka. 2017: Sredoposna
Sredoposna nedjelja: jer smo došli do sredine korizme, 
Zato apostol veli: Probudi se, ti što spavaš, ustani od mr-
tvih i zasvijetlit će ti Krist. Župna misa u 9,30  sati.
V. nedjelja korizme, 2 travnja 2017: Gluha
Gluha nedjelja ili Nedjelja prve muke: Reče Isus: Ja sam 
uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet 
će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. 
Župna misa u 9,30  sati. 

Pepelnica - Čista srijeda, 1. ožujka 2017.
Spomenimo se da smo kršćani; obratimo se i vjerujmo 
Evanđelju. Večeernja misa u 17 sati.
I. nedjelja korizme, 5. ožujka 2017: Ćista
Čista nedjelja: Pisano je: Gospodinu Bogu svom se kla-
njaj i njemu jedinom služi! Župna misa u 9,30 sati.
II. nedjelja korizme, 12. ožujka 2017: Pačista
Pačista nedjelja: Zaori se glas s neba: Ovo je Sin moj lju-
bljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga! Župna misa 
u 9,30  sati.
III. nedjelja korizme, 19. ožujka 2017: Bezimena
Bezimena nedjelja i Nedjelja solidarnosti: Reče Isus: A 
tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti 
nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvo-
rom vode koja struji u život vječni. Župna misa u 9,30 
sati.

Sveti Josip, ponedjeljak 20. ožujka 2017.
Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu 
svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. 
Večernja misa u 17 sati.

Blagovijest - Navještenje, subota 25. ožujka 2017.
Na dan Blagovijesti slavimo navještaj kada je Sin Božji 
dobio zemaljsku Majku, u kojoj je Riječ tijelom postala, 
Nato Marija reče: Evo službenice Gospodnje, neka mi 
bude po tvojoj riječi! Župna misa u 10  sati.

Dobro je da naučimo, prema 
Katekizmu Katoličke Crkve, 
da je Župa odredjena zajed-
nica vjernika trajno usta-
novljena u mjesnoj Crkvi, za 
koju je pastirska briga, pod 
vlašću dijecezanskog bisku-
pa, povjerena župniku kao 
njezinu vlastitom pastiru”.
Župa je, dakle, mjesto u 
kojem se svi vjernici mogu 
skupiti za nedjeljno slavlje 
Euharistije. 
Jer, Župa uvodi kršćanski 
puk u redovito oblikovani 
liturgijski život, sabire ga na 
to slavlje; ući ga spasono-
snoj Kristovoj nauci; po do-
brim i kršćanskim djelima 
u stvarnost provodi ljubav 
Gospodnju. Zato, prisjetimo 
se da nitko od nas ne može 
moliti kod kuće kao u crkvi, 
gdje je sakupljen Božji puk, 
gdje se jednodusno diže va-
paj k Bogu, gdje se događa  
sjedinjenje pameti, suglasje 
vjere, sveza ljubavi i milosti.
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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, 9. travnja 2017., blagoslovom maslino-
vih 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 spominje-
mo 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, 13. travnja 2017., misu posvete ulja 
u katedrali Sv. Jakova u Šibeniku, u 9,30 sati, predvodi 
šibenski biskup msgr. Tomislav Rogić sa svećenicima 
Šibenske biskupije. Na ovo misno slavlje posebno su po-
zvani 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 obredi Velikoga petka, 
14. travnja 2017., 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 bdije-
nja, 15. travnja 2017., počinju u 19 sati. Nakon mise bla-
goslov uskrsnih jela (kao i na Uskrs nakon župne mise). 

Veliki tjedan

Dobri Bože, tvoj je Sin na 
Cvjetnicu ušao u Sveti grad 
da dovrši tvoj naum spase-
nja: daj svojoj Crkvi da vjer-
no hodimo putem evanđe-
lja te jednom prispijemo k 
vratima nebeskoga Grada. 
Dobri Bože, tvoje je Sin na 
Cvjetnicu bio slavljen kao 
kralj svoga naroda: prosvi-
jetli vjernike svjetlom evan-
đelja da se ne dademo zave-
sti slavom svijeta te vjerno 
nasljedujemo Kristov put, 
koji vodi u slavu neba. 
Dobri Bože, tvoj je Sin radi 
našega spasenja ostao po-
slušan tvojoj volji sve do 
smrti na križu: pomozi 
nam prihvatiti tvoju volju i 
kada na svome putu susret-
nemo križ i trpljenje.
Dobri Bože, ti si svoga 
Sina, koji je sišao u isku-
stvo smrti, uskrisio od mr-
tvih: svjetlom uskrsnuća 
obasjaj i našu preminulu 
braću i sestre. 
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Uskrsno vrijeme

Uskrs - Vazam, 16. travnja 2017.
Danas ispovijedamo vjeru da Isus Krist “treći dan 
uskrsnuo od mrtvih”. Tada, kako kaže Evanđelje, uđe 
i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i po-
vjerova. U crkvi Svete Nediljice u Crnici, župnu misu 
slavimo u 9,30 sati. Nakon mise obavljamo blagoslov 
uskrsnih jela.
Uskrsni ponedjeljak
Uskrsni ponedjeljak, 17. travnja 2017., 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. Tomislav Rogić. 
II. uskrsna, 23. travnja 2017: Bijela nedjelja
Isus reče Tomi: Budući da si me vidio, povjerovao si. 
Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«. Župna misa u 9,30  sati. 
III. uskrsna, 30. travnja 2017.
Rekoše dvojica učenika: Nije li gorjelo srce u nama 
dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao 
Pisma? Župna misa u 9,30  sati.
IV. uskrsna, 7. svibnja 2017.
Petar reče: Obratite se i svatko od vas neka se krsti u 
ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete 
dar, Duha Svetoga. Ta za vas je ovo obećanje i za djecu 
vašu i za sve one izdaleka, koje pozove Gospodin Bog 
naš. Župna misa u 9,30  sati.
V. uskrsna, 14. svibnja 2017.
Reče Isus: Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte 
u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima 
mnogo stanova Župna misa u 8,30 sati, a za prvopri-
česnike u 10,30 sati.
VI. uskrsna, 21. svibnja 2017.
Reče Isus: Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. 
I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja 
da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne 
može primiti.  Misa u 9,30 sati.

Uskrs ne znači da je Isus ne-
kamo otišao od nas. On je 
upravo ostao među nama. 
No, on nije prisutan na naš, 
tjelesni način, on ne zauzima 
neki prostor nego istovre-
meno zauzima sve prostore, 
čitav je kod svakog čovjeka, 
istovremeno na nebu i na ze-
mlji. On sjedi zdesna Bogu, 
a to znači da kao čovjek ima 
svu vlast nad nebom i nad 
zemljom. On je i na zem-
lji, kroz svoju Crkvu dijeli 
sakramente, propovijeda, 
čini nas dionicima svoga 
uskrsnuća i dijeli nam svoju 
baštinu, upravlja Crkvom i 
ljudskom poviješću.
Uskrs je stvarnost koja u 
nama živi i želi se u nama 
razviti. 
Tek Uskrs pokazuje kako 
veličanstvenu perspektivu i 
život u izobilju ima čovjek. 
Zato Uskrs i slavimo. Sve 
oko nas bi nas trebalo pod-
sjećati da nismo podložni 
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Uzašašće - Spasovo
Četrdeseti dan po Uskrsu, u četvrtak nakon VI. 
uskrsne nedjelje, 25. svibnja 2017., slavimo blagdan 
Isusova Uzašašća - Spasovo; u crkve Svete Nediljice u 
Crnici za vrijeme večernje mise u 18 sati. 
VII. uskrsna, 28. svibnja 2017.
Isus se moli za nas: Oče, došao je čas: proslavi Sina 
svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao 
nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu 
dao. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga 
istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.  Župna 
misa u 9,30  sati
Duhovi - Pedesetnica
Pedeseti dan po Uskrsu, u nedjelju, 4. lipnja 2017.,  
slavimo svetkovinu Duhova – Nedjelju Pedesetnicu 
ili Pentekoste, u crkve Svete Nediljice u Crnici, za vri-
jeme župne mise u 9,30  sati. 
Presveto Trojstvo
U prvu nedjelju poslije Duhova, 11. lipnja 2017., u li-
turgijsko vrijeme kroz godinu slavimo Gospodnju svet-
kovinu Presvetoga Trojstva, u crkve Svete Nediljice u 
Crnici za vrijeme župne mise u 9,30  sati.
Tijelovo
Isus reče: Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. 
Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta. Tko 
blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću 
ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, 
krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju 
krv, u meni ostaje i ja u njemu.
Tijelovo ili Brašančevo, u četvrtak nakon svetkovine 
Presvetoga Trojstva, 15. lipnja 2017., 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. Tomislav Rogić.

Uskrsno vrijeme

smrti, raspadanju, umiranju 
i zlu, da nijedan neprijatelj 
čovjeka i čovječanstva nema 
vlast nad nama, da smo uvi-
jek u Božjoj ruci i da je ko-
načna pobjeda naša.
Posljednju riječ u našem kr-
šćanskom životu ima Uskrs. 
Novo nebo i nova zemlja 
čeka na nas, gdje će nepri-
jatelj biti pobijeđen, gdje 
će vidjeti uzaludnost svojih 
protučovječanskih napora, 
gdje će vidjeti da je prevaren 
i da se jedino nije isplatilo 
činiti zlo.
Uskrs govori svakom patni-
ku da izdrži svoj Veliki pe-
tak i Veliku subotu, govori 
ranjeniku da se ne boji, jer 
će dobiti svoje ruke i noge, 
svoje oči i usta, govori sva-
kom gubitniku radi pravde i 
slobode da će dobiti svega u 
izobilju. Zbog Uskrsa nema 
besmislenih života, nema iz-
gubljenog vremena ni izgu-
bljenih radosti.
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Prva pričest

Prva pričest 
U župi Bezgrješnoga Začeća u Crnici, kroz ovu vjerona-
učnu godinu, za prvu pričest priprema se 7 kandidata. 
Vjeronauk i priprava za prvopričesnike održava se u cr-
kvenoj dvorani Svetoga Križa u Docu svake subote u 
10,30 sati i nedjeljom nakon župne mise u crkvi Svete 
Nediljice.

Ispovijed za prvopričesnike 
Ispovijed za prvopričesnike i roditelje bit će na dan pri-
je prve pričesti, u subotu 13. svibnja 2017. u 10,30 sati. 

Prvopričesnički dan 
U nedjelju 14. svibnja 2017. u crkvi Svete Nediljice u 
Crnici: jutarnja misa u 8,30 sati za župljane, a misa za 
prvopričesnike u 10,30 sati.

U jednoj molitvi Crkva kliče 
otajstvu Euharistije ovako: 
O sveta gozbo na kojoj se 
Krist blaguje, slavi se spo-
men muke njegove, duša 
se napunja milošću i daje 
nam se zalog buduće slave. 
Ako je Euharistija spomen 
Gospodnje Pashe, ako se 
pričešću s oltara “napunja-
mo svakim nebeskim bla-
goslovom i milošću”, to je 
Euharistija također pred-
udioništvo u nebeskoj slavi.
Na Posljednjoj večeri sam je 
Gospodin usmjerio pogled 
svojih učenika prema dovr-
šenju Pashe u Božjem kra-
ljevstvu. Svaki put kad Crkva 
slavi Euharistiju, ona se sjeća 
tog obećanja te upravlja po-
gled prema onome “koji do-
lazi”. Ona vapi za njegovim 
dolaskom moleći: “Marana 
tha!” - “Dodji, Gospodine 
Isuse!” Neka dođe, molimo, 
tvoja milost u naš svijet!

Crkva zna da Gospodin, već sada, dolazi u Euharistiji i 
da je tu, među nama. No, ta je prisutnost skrivena, kako 
učimo u Katekizmu. Zato Euharistiju slavimo “čekajuci 
blaženu nadu i dolazak Spasitelja našega Isusa Krista”, 
moleći da svi skupa vječno “uživamo u tvojoj slavi, u 
tvome kraljevstvu, kad otareš svaku suzu s naših očiju; 
gledajuci tebe, Boga svoga, kakav jesi, bit ćemo zauvi-
jek tebi slični i tebe ćemo bez kraja slaviti. 
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krizma

Krizma 
U župi Bezgrješnoga Začeća u Crnici na župnom vje-
ronauku kroz ovu vjeronaučnu godinu priprema se 13 
kandidata za krizmu koja je neizbrisivi Božji biljeg - 
sakrament. Kao i krstenje, u dušu kršćana utiskuje du-
hovni biljeg ili neizbrisiv karakter; zato se ovaj sakra-
ment može primiti samo jednom u životu.
Vjeronauk i priprava za krizmanike održava se u crkve-
noj dvorani Svetoga Križa u Docu svake subote u 10,30 
sati i nedjeljom nakon župne mise u crkvi Svete Nedi-
ljice.

Ispovijed za krizmanike
Ispovijed za krizmanike, roditelje i kumove bit će i na 
dan prije krizme, u petak, 30. lipnja 2017. u 18 sati. 

Krizmni dan
U subotu, 1. srpnja 2017. u 10,30 sati, u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici. 

Posvećenje svete krizme 
bitan je čin koji prethodi 
slavlju potvrde, a u stano-
vitom smislu i dio je sâmo-
ga slavlja. Biskup posvećuje 
svetu krizmu za svoju bi-
skupiju na Veliki četvrtak, 
u Misi posvete ulja. 
Kada se potvrda slavi, bo-
goslužje počinje obnovom 
krsnih obećanja i ispovije-
šću vjere potvrđenika. 
U rimskom obredu biskup 
nad okupljene krizmanike 
širi ruke. Taj je čin već od 
apostolskih vremena znak 
dara Duha Svetoga.
Pritom moli Svemogućiega 
Boga: Ti si sluge svoje nano-
vo rodio vodom i Duhom 
Svetim i od grijeha ih oslo-
bodio. Pošalji na njih Duha 
Svetoga, Branitelja; daj im 
duha mudrosti i razuma, 
duha savjeta i jakosti, duha 
znanja i poboznosti; ispuni 
ih duhom svoga straha. 

Kršćanska osoba prima Duha Svetoga u trenutku 
kada mu biskup kaže: Primi pečat dara Duha Svetoga! 
Nakon toga biskup na čelu posvećenim uljem utiskuje 
duhovni pečat, a sada već krizmanik, odgovara: Amen!
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Matica krštenih

Matica krštenih
Marija ANĐELIĆ, krštena 
5. svibnja 2016. u u crkvi 
Svete Nedijice u Crnici.
Ivan JURIĆ, kršten 7. kolo-
voza 2016. u crkvi Svetoga 
Križa u Docu.
Lara Linda LABURA, kršte-
na 21. kolovoza 2016. u crkvi 
Svetoga Križa u Docu.
Lara ARAS, krštena 11. ruj-
na 2016. u crkvi Svetoga Kri-
ža u Docu.

Krštenje jest rođenje na novi život u Kristu. Po Gospod-
njoj volji ono je nužno za spasenje, kao i sâma Crkva u 
koju krštenje uvodi.
Smisao i milost sakramenta krštenja jasno se očituju u 
obredima njegova slavlja. Ako vjernici pažzljivim sudje-
lovanjem prate radnje i riječi samoga slavlja, bit će upu-
ćeni u bogatstvo koje sakrament označuje i ostvaruje u 
svakom novokršteniku.
Znak križa na početku ističe pečat Krista na onome koji 
će mu upravo pripasti te označuje milost otkupljenja 
koju nam je Krist svojim križem zaslužio.
Krsna se voda posvećuje posebnom molitvom, epikle-
zom, u samom krsnom slavlju. Tom molitvom Crkva od 
Boga moli da po njegovu Sinu siđe na vodu sila Duha 
Svetoga, da se oni koji će njome biti kršteni “rode iz 
vode i Duha”.
Bitni obred sakramenta obavlja se trostrukim polijeva-
njem vode na krštenikovu glavu, kada službenik uz tro-
struko polijevanje izgovara riječi: Ja te krstim u ime Oca, 
i Sina, i Duha Svetoga. 
Bijela haljina označuje da se krštenik "Kristom zaodje-
nuo" i s Kristom uskrsnuo. Svijeća, zapaljena na uskr-
snoj svijeći, označuje da je Krist prosvijetlio krštenika. 
Novokrštenik je odsada dijete Božje u Jedinorodjenom 
Sinu te smije moliti molitvu djece Božje: Oče naš.

U vazmenoj noći slavimo 
spomen svoga krštenja i ob-
navljamo krsna obećanja: 
odričemo se sotone i ispo-
vijedamo vjeru. To činimo i 
u nekim drugim trenutcima 
kršćanskog života, kao kod 
krizme i prve pričesti. Krsno 
opredjeljenje za Krista je ne-
opozivo, ono trajno određu-
je i usmjeruje naš život.



Sveta Nediljica             11

Matica vjenčanih
Joško Loran Trlaja i Marija 
Anđelić, vjenčani 5. svibnja 
2016. u crkvi Svete Nediljice 
u Crnici.
Marko Ceronja i Ankica 
Kozić, vjenčani 4. lipnja 
2016. u crkvi Svete Nediljice 
u Crnici.

Matica vjenčanih
Hvalospjev vjenčanoj svijeći
Ja sam vaša vjenčana svijeća.
Neka moje svjetlo bude vidljivo u vašemu braku.
Više od dara, ja sam tihi svjedok u domu vaše ljubavi.
Kada sunce sja, ne trebam gorjeti.
Ali kada je mrak, kada dođe oluja, tada me upalite.
Kada se pojavi prva svađa, kada vas potajno muče brige, 
tada me upalite.
Kada treba učiniti prvi korak, a ne znate kako, 
kada je potrebno razgovarati, a ne nalazite riječi,
kada biste se htjeli zagrliti, a ruka vam je kao oduzeta,
tada me upalite.
Moje malo svjetlo – znak je vašega vjenčanja; 
sjajan i jasan znak za vas.
Ono šapuće svoje vlastite riječi koji vi razumijete.
Ja sam vaša vjenčana svijeća.
Oboje vas volim.
Pustite me da gorim kada god je potrebno,
i dokle god je potrebno.
Dok me zatim zajedno, obraz uz obraz, ne ugasite,
Tada ću vam, s osmijehom, zahvalno reći: 
do sljedećeg puta.  
Ja sam vaša vjenčana svijeća.

Brak je ustanovljen po-
radi porasta čovječanstva 
po Božjoj volji, kako nam 
kaže Sveto pismo, da se 
slika Božja, čovjek kao 
novo stvorenje, odgoji po 
zakonu Božjemu i na sla-
vu njegova imena. Brak je 
ustanovljen da se posveti 
i pravilno usmjere prirod-
ne želje i osjećaji, koje je 
Bog usadio u svoju sliku, u 
čovjeka; da oni koji su po 
braku pozvani, sudjeluju u 
čudesnim tijekovima stva-
ranja svijeta po Božjemu 
promislu, ustraju u njemu 
čistim i svetim životom. 
Brak je ustanovljen da se 
supružnici uzajamno po-
mažu, tješe i razveseljavaju, 
kako u blagostanju tako i u 
siromaštvu, kako u zdravlju 
tako i u bolesti, kako u mla-
dosti tako i u starosti, kako 
osamljeni tako i u porodu 
svome. 
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Msgr. Tomislav Rogić, šibenski biskup rođen je 8. stu-
denoga 1965. u Senju, u obitelji Ivana i Marice Rogić. 
Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu, klasičnu 
gimnaziju u Sjemeništu Zmajević u Zadru, teološki u 
Rijeci i Zagrebu gdje je diplomirao 1991. godine. 
Za svećenika je zaređen u Rijeci 22. lipnja 1991. kao 
svećenik tadašnje Riječko-senjske nadbiskupije. Kada 
je 2000. godine osnovana Gospićko-senjska biskupija, 
prešao je u kler nove biskupije. Kao svećenik najprije je 
djelovao kao župni vikar u Župi Sv. Terezije od Djeteta 
Isusa na Vežici u Rijeci, a potom odlazi na postdiplom-
ski studij u Rim na Papinsko sveučilište Gregoriana gdje 
postiže magisterij iz Biblijske teologije na temu: Potpu-
na ljubav objavljuje se umirući podijeljena da bi sve za-
uvijek ujedinila.
Poslije povratka iz Rima bio je predavač na Biblijskoj ka-
tedri Teologije u Rijeci (1996.-2010.), studentski kapelan 
za grad Rijeku (1996.-2000.) te župnik Župe Uznesenja 
Blažene Djevice Marije u Rijeci (1997.-2000.). Gene-
ralni vikar Gospićko-senjske biskupije bio je od 2000. 
do 2004., a potom župnik i dekan Župe svetoga Križa u 
Ogulinu od 2004. do 2012. godine. 
Od 2012. župnik je i dekan na Udbini i Podlapači te je 
ravnatelj Nacionalnog svetišta hrvatskih mučenika na 
Udbini. Član je zbora savjetnika i prezbiterskog vijeća 
Gospićko-senjske biskupije te kanonik Senjskog kaptola 
od 2012. godine. 
Papa Franjo ga je 3. lipnja 2016. imenovao šibenskim 
biskupom i naslijedio biskupa msgr. Antu Ivasa.
Dne 25. srpnja 2016. zaređen je za 49. po redu šiben-
skog biskupa, kada je i uveden na katedru šibenskih or-
dinarija. Glavni zareditelj bio je kardinal Josip Bozanić, 
nadbiskup i metropolit zagrebački, a suzareditelji msgr. 
Marin Barišić, nadbiskup splitsko-makarski i metropolit 
splitski te msgr. Ante Ivas, dotadašnji šibenski biskup. 
Za svoje geslo odabarao je: Sve i u svemu Krist (Omnia 
et in omnibus Christus).

Šibenska biskupija

Biskupsko geslo šibenskog 
biskupa Tomislava Rogića 
glasi: Sve i u svemu Krist. 
Grb je podijeljen na tri 
polja. Lijevo gornje polje 
ima Kristov monogram od 
dva grčka slova X i P (Hri-
stos). Ispod njega nalazi se 
osmokraka zvijezda simbol 
Blažene Djevice Marije kao 
Zvijezde mora.
Desno gornje polje dio je 
Hrvatskog grba. Donje, tre-
će polje plave je boje mora u 
kojemu se nalazi školjka sv. 
Jakova, zaštitnika šibenske 
katedrale.
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Biskup Ante Ivas, 3. lipnja 2016., u biskupovoj palači uz 
šibensku katedralu sv. Jakova, objavio je ime svoga na-
sljednika. Tada je rekao da je papa Franjo prihvatio nje-
govo odreknuće od službe i za novog šibenskog biskupa 
imenovao msgr. Tomislava Rogića, dosadašnjeg župnika 
i dekana na Udbini. Tada je pročitao pismo apostolskog 
nuncija Alessandra di Erica o papinom imenovanju no-
vog biskupa.
Inače, msgr. Ante Ivas i dalje je član Hrvatske biskupske 
konferencije, a ima titulu ‘biskupa u miru’.
Novi biskup Tomislav Rogjić zaređen je 25. srpnja 2016. 
i postao je 49. po redu šibenski biskup. 
Šibenska biskupija ustanovljena je bulom pape Bonifa-
cija VIlI., koja nosi nadnevak 1. svibnja 1298. Sam čin 
ustanovljenja obavljen je u Šibeniku 28. lipnja iste go-
dine tako da je proglašena Papina bula, posvećen prvi 
biskup - fra Martin Rabljanin, gvardijan samostana sv. 
Frane, određene su granice biskupije i posjedi koje je 
grad Šibenik darovao za uzdržavanje biskupa, kaptola i 
stolne crkve.
Za stolnu crkvu određena je tadašnja crkva sv. Jakova 
apostola. Ona je uništena požarom 1380. godine. Ubrzo 
se počelo razmišljati o gradnji nove, veće katedrale. Ko-
načno, njezina je gradnja započela 1431., a sadašnja je 
posvećena 1555. godine.
Bulom pape Leona XII. “Locum beati Petri” 1828. uki-
nute su skradinska i trogirska biskupija. Čitav prostor 
skradinske biskupije priključen je šibenskoj biskupiji, a 
od trogirske joj je biskupije priključen zagorski dio, te 
župa Marina na obali.
Biskupija je organizirana u 74 župe, raspoređene u de-
vet dekanata. U 42 župe djeluju redovnici, ponajviše 
franjevci provincije Presvetog Otkupitelja (40) župa, za-
tim franjevci provincije sv. Jeronima (1 župa),  franjevci 
konventualci (1 župa), a u 32 župe djeluju dijecezanski 
svećenici.

Šibenska biskupija

Msgr. Ante Ivas rođen je 26. 
prosinca 1939. u Vodicama, 
od oca Stjepana i majke Ive.
Osnovnu je školu pohađao 
u Vodicama, klasičnu gi-
mnaziju u Sjemeništu Zma-
jević u Zadru, a teologiju na 
Katoličkom bogoslovnom 
fakultetu u Zagrebu.
Za svećenika je zaređen 5. 
srpnja 1964. godine. Žu-
pničku službu obavljao je u 
više župa: Šibenik- Njivice, 
Grebaštica, Murter, Zaton i 
Rasline.
Nakon smrti biskupa msgr. 
Srećka Badurine, izabran je 
17. rujna 1996. za upravite-
lja Šibenske biskupije, a za 
šibenskoga biskupa zaređen 
je 19. ožujka 1997. godine. 
Papa Franjo prihvatio je 3. 
lipnja 2016. njegovo odre-
knuće od službe i na njego-
vo mjesto imenovao novoga 
šibenskog biskupa msgr. To-
mislava Rogića.
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Matica umrlih
U Maticu umrlih Župe Bezgrješnoga Začeća upisani 
su preminuli s teritorija Župe Crnica koji su imali kr-
šćanski sprovod sa svećenikom i pokopani u jednom od 
gradskih groblja, a nisu navedeni umrli koji su pokopani 
u drugim grobljima izvan Šibenika, a sprovod je vodio 
mjesni župnik. 

† Zvonko Bačić, 9. siječnja 2016., groblje Sveta Ana
† Vlatko Gostijanović, 26. veljače 2016., groblje Kvanj
† Mirko Aužina, 5. ožujka 2016., groblje Kvanj
† Paško Blažević, 6. travnja 2016., groblje Crnica
† Josip Zorić, 4. svibnja 2016., groblje Kvanj
† Ante Antunac, 18. svibnja 2016. groblje Kvanj
† Jakov Dulibić, 11. lipnja 2016. groblje Crnica
† Slavka Trlaja, 30. lipnja 2016. groblje Crnica
† Anka Karabatić, 5. srpnja 2016., groblje Crnica
† Vinko Zaninović, 7. rujna 2016., groblje Bilice
† Tome Jurin, 22. rujna 2017., groblje Kvanj
† Ante Mišo Ninić, 24. rujna 2016., groblje Crnica
† Nikola Šimičić, 2. studenoga 2016., groblje Sveta Ana
† Ana Kalik, 21. prosinca 2016., groblje Kvanj

Na kraju vremenâ,  kako 
učimo u Katekizmu, 
Kraljevstvo Božje doći 
će u svoj punini. Poslije 
općega suda, pravednici će, 
proslavljeni u tijelu i duši, 
kraljevati zauvijek s Kristom, 
i sam će svemir biti obnovljen: 
Tada će Crkva “biti dovršena 
u nebeskoj slavi, kad dođe 
vrijeme obnove svega, i kad 
se s ljudskim rodom sav 
svijet, koji je s čovjekom 
tijesno povezan i po njemu 
dostiže svoj cilj, u Kristu 
savršeno obnovi”.
Tu tajanstvenu obnovu, koja 
će preobraziti čovječanstvo 
i svijet, Sveto pismo naziva 
“nova nebesa i nova zemlja”. 
To će biti konačno ostvarenje 
Božjega nauma da se “ 
u Kristu uglavi sve - na 
nebesima i na zemlji”.
Za čovjeka taj će svršetak biti 
konačno ostvarenje jedinstva 
ljudskog roda, koje je Bog 
htio od početka stvaranja i 
kojemu je putujuća Crkva 
bila “kao sakrament”. Oni 
koji budu sjedinjeni s Kristom 
tvorit će zajednicu otkupljeni. 
Blaženo gledanje, u kojemu 
će se Bog neiscrpljivo 
otvoriti izabranima, bit će 
nepresusno vrelo sreće, mira 
i uzajamnog zajednistva.
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Moj dar za crkvu Svete Nedijice
Siječanj

Ankica Jurišić 100 kn, Slavka Blažević 100 kn, Oitelj 
Dunkić 100 kn, Obitelj Krste Ninića 200 kn, Obitelj 
Miletić 1.000 kn, Dane Komadina 200 kn, Marija Žonje 
100 kn, Vilko Ivić 400 kn, Marica Škorić 50 kn, Obitelj 
pok. Ante Verovića 200 kn, Anica Ceronja 100 kn, Anka 
Zeljko 120 kn, Helena Mioč 50 kn, Slavko Labura 100 
kn.
Veljača

Vinka Lemac 50 kn,  Obitelj Frane Čeko Šupuk 50 kn, 
Milka Jušić 150 kn, N.N. 450 kn, Obitelj Stipaničev 100 
kn, Helena Mioč 100 kn.
Ožujak

Mirjana Baljkas 50 kn, Darinka Jurić 100 kn, Ankica 
Jurišić 100 kn, Obitelj Bilušić 300 kn, Obitelj Petrović 
100 kn, N.N. 1000 kn, Vlasta Žonja 100 kn, Frana Tesla 
100 kn, Božidar Grga 100 kn, Tomislav Lambaša 800 
kn, Franka Šarić 100 kn, Dinko Vudrag 50 kn, Marija 
Gojanović 200 kn. 
Kroz korizmu za Marijine obroke uprihodili smo 950 kn.

Dragi vjernici i poštovani 
župljani, kako ste mogli svje-
dočiti, u prigodi 50. obljet-
nice Župe Bezgrješnoga Za-
čeća, koju smo proslavili 4. 
prosinca 2016., obnovi smo 
interijer crkve Svete Nedilji-
ce u Crnici. 
U prezbiteriju smo postavili 
novu podnicu, a na podni-
cu novi kameni oltar, besje-
dište i kamenu krstionicu, 
metalni svijećnjak i metalno 
svetohranište, drvene sjeda-
lice za svećenika i posluži-
telja; a u lađi smo, uzdužno 
i na dvije strane, postavili 
nove drvene klupe sa sjeda-
lom i klecalom na drvenoj 
podnici; preuredili smo kor 
na ulazu, korsku ogradu, 
podnicu i sjedalice, tako da 
je vidnost puno bolja; na-
novo smo proveli električnu 
i razglasnu instalaciju, po-
stavili smo nova rasvjetna 
tijela koja su obasjala crkvu 
novom svjetlošću; postavili 
smo nove drvene vratnice 
na glavnom i sporednom 
ulazu, na ulazu u kor i sa-
kristiju; naknadno smo ob-
novili sakristiju s potrebnim 
namještajem. 
Još planiramo obnoviti sve-
to posuđe i sveto ruho za 
liturgijske obrede. 
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GLASILO ŽUPE BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA

NEDILJICASVETA

CRNICA - ŠIBENIK

Na temelju vjere u uskrsloga Krista, živoga i vječnoga 
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 duhovne pospanosti, beznađa ili zatrpanosti raznovr-
snim ponudama svakodnevnog životnog izazova. 
Samo Jedan ima pravi odgovor, spasonosni recept i spa-
sonosni lijek za sva naša pitanja, sve 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 sa svojim presve-
tim tijelom u euharistiji svoje Crkve.

Misno slavlje 
 nedjeljom i svetkovinom
 kroz godinu u 9,30 sati
 srpanj i kolovoz 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 1/2017. (22) tiskan je 
u tiskari Dalmacija-papir u 
Splitu, u 400 primjeraka na 
32 stranica formata B5
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Župa Bezgrješnoga Začeća Crnica

matični broj 
01912518 

OIB 
62155125911

žiro račun IBAN 
HR 58 2411 0061 1210 0020 4 


