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Dragi župljani,
korizma je milosno vrijeme da preispitamo osobni odnos s Isu-

som Kristom – bogočovjekom koji je iz ljubavi za nas ljude položio 
svoj život na križu te tako nadvladao svaku mržnju i neprijateljstvo.         
Po svojem životu, muci, smrti i uskrsnuću unio je u ovaj svijet život 
vječni te poziva svakoga od nas da se odazove njegovom milosnom 
pozivu na zajedništvo u ljubavi.

Svatko od nas ima različit životni put, no postoji nešto što nam je 
svima zajedničko: naš život ima početak u Božjem srcu, punom lju-
bavi. On je ljubav! Za ljubav nas je stvorio, na ljubav nas je usmjerio. 
Bog je nas ljubio prvi i ima plan ljubavi za naš život. Svatko je od nas 
ljubljen, željen i izabran od Boga na neponovljiv način. Kao što kaže 
prorok Jeremija: Prije nego te oblikovah u majčinoj utrobi, znadoh te. (Jer 
1,5) Pred svetim darom života shvaćamo da naš život nije puki slučaj. 

Božja ljubav je mnogo veća od naših grijeha i smrti, a najviše se 
očitovala u Kristovu uskrsnuću. Samo takva ljubav nam otkriva puni 
smisao života, koji počinje u vremenu, no koji je određen za vječnost. 
Krist je Uskrsli, Živi, koji nas poziva – osobito nevjerne i malovjerne 
– na iskustvo vjere u ljepoti i snazi uskrsnuća. Poziva nas na Tomino 
iskustvo. Isus poziva Tomu, kao i nas danas, da stavimo svoju ruku 
u njegov otvoreni bok; ali ne tjelesnim prstima, nego prstima vjere. 
Poput Tome doživjet ćemo tada šok uskrsnuća, koji je promijenio nje-
gov život, kao što mijenja i naše živote. S Tomom i cijelom Crkvom 
tada možemo uskliknuti: Gospodin moj i Bog moj. Samo u ovakvom 
osobnom susretu s osobom Isusa Krista i preobražajem snagom Duha 
Svetoga kršćanstvo nije tek neka nauka, nego ima snagu promijeniti 
naše živote i cijeli svijet. Molimo da kroz ovo vrijeme uzmognemo 
odgovoriti na ispravan način na neizmjeran dar ljubavi.
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Draga braćo i sestre!

1. Crkva i narod koje pohodi nasljednik sv. Petra Apostola blago-
slovljeni su. Zbog toga nas je velikom radošću ispunila vijest da je 
papa Benedikt XVI. prihvatio naš poziv da dođe u Hrvatsku i da će 
biti s nama u Zagrebu 4. i 5. lipnja ove godine.

Čuvajući spomen na tri pohoda sluge Božjega pape Ivana Pavla 
II. Hrvatskoj, nije teško oživjeti sjećanja na ljepotu tih susreta. Oni su 
se događali u važnim trenucima naše crkvene i nacionalne povijesti, 
a u sebi su uvijek nosili sadržaj i smisao koji ne ostaju na prolaznosti 
doživljaja.

Tako je i ovaj put s papom Benediktom. On dobro poznaje prilike 
u kojima živi Crkva u Hrvatskoj i okolnosti u kojima se nalaze hrvat-
ski ljudi. Susreti u vjeri predvođeni Svetim ocem povezuju prošlost i 
sadašnjost, prolaznost i vječnost, primanje i darivanje, otkrivajući im 
značenje za konkretno življenje. U njihovu je središtu vjera, razmatra-
nje Božje riječi, euharistija, molitva za zagovor Blažene Djevice Marije 
i svetih, a glas se apostolskoga učiteljstva iz jedne mjesne Crkve pro-
širuje na cijeli svijet.

Kao narod i kao pripadnici Katoličke Crkve povezani smo s            
Petrovim nasljednicima brojnim nitima koje često i rado ističemo. Oni 
su nam bili najbliži i najvjerniji u najtežim trenucima naše povijesti. 
Zahvaljujući toj blizini, oblikovana je naša bogata kulturno-povijesna 
odnosno duhovna baština po kojoj smo lako prepoznatljivi kao gra-
ditelji i baštinici europske kulture. Ta nas povezanost obvezuje na 
osluškivanje onoga što danas Duh Sveti po Benediktu XVI. govori 
našoj Crkvi i narodu.

Ovaj nam put Sveti otac dolazi u ozračju ozbiljne kulturalne, gos-
podarske i političke krize, iza koje se zapravo nalazi duboka kriza 
duha. Ta kriza širi malodušnost, produbljuje ideološke i ine podjele, 
pojačava nezadovoljstvo, s teško vidljivim putovima izlaska. Papa 
dolazi u vrijeme kada se Hrvatska nalazi pred ulaskom u Europsku 
Uniju, što nas stavlja pred nova pitanja i izazove, bremenite očekiva-
njima i nesigurnostima.

I dok smo s jedne strane svjesni svega toga, s druge strane iz prijaš-

Pismo biskupa prigodom pohoda pape Benedikta XVI.
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njih smo pohoda iskusili da svaki papin pastirski pohod ljudima do-
nosi nadu, vraća ponos, budi nutarnju snagu, daje ohrabrenje i učvr-
šćuje samosvijest o vlastitim vrijednostima i plemenitosti koja postoji 
u našemu narodu.

2. U svome odgovoru na naš poziv Papa je kao glavni povod do-
laska k nama naveo proslavu Nacionalnoga susreta hrvatskih kato-
ličkih obitelji koji se prvi put organizira u našoj domovinskoj Crkvi, 
kao i molitvu na grobu bl. Alojzija Stepinca. Time je naznačio i ključ 
čitanja cjelokupnoga pohoda.

Bračna zajednica je izvor i temelj, a obitelj prva i životna stani-
ca ljudskoga društva. Obitelj je i prva škola društvenih kreposti bez 
kojih ljudsko društvo ne može opstati, jer se sve one vrline koje ono 
cijeni i treba rađaju i nadahnjuju poglavito u obitelji. Iskonsko i odgo-
vorno zajedništvo koje se njeguje u obitelji temelj je i škola društveno-
ga zajedništva i solidarnosti. Obiteljski je odgoj, stoga, od presudnoga 
značenja i za život čitavoga društva.

Crkva se od svojih početaka oblikuje kao obitelj i živi ozračje doma, 
kućne Crkve. Osim toga, od najranijih vremena ona raste iz najizvr-
snijega svjedočanstva vjere: mučeništva, viđenoga kao ostvarenje 
dara ljubavi i nasljedovanja Krista. Stavimo li te dvije teme zajedno, 
naći ćemo se pred odrednicama otajstva Crkve, Kristove ljubavi pre-
ma njoj po utjelovljenju i vazmu.

Ne možemo, zato, zaobići tako očite, ujedno i tako žalosne poteš-
koće kroz koje prolazi hrvatska obitelj danas, a koje posljedično ugro-
žavaju i budućnost čitavoga naroda. Spominjemo velik broj mladih 
koji zbog nezaposlenosti i neriješenoga stambenog pitanja odgađa-
ju ulazak u brak, nezaposlenost i socijalne probleme, porast rastava, 
ovisnosti i obiteljskoga nasilja, sve rasprostranjeniji zajednički život 
“na probu”, na određeno vrijeme, bez obveza, kao ni snažne pritiske 
koji niječu, pa i otvoreno napadaju vrijednost braka i obitelji.

Odlučili smo, zbog toga, započeti sa slavljenjem nacionalnih su-
sreta kojima želimo promicati bračne i obiteljske vrijednosti, snažiti 
zdravu samosvijest hrvatskih katoličkih obitelji, pokazujući im da 
nisu osamljene i prepuštene sebi.

3. Sveti otac, osim što će predvoditi svečano euharistijsko slavlje na 
zagrebačkome hipodromu u nedjelju 5. lipnja 2011, dan prije,  u  subo-
tu 4. lipnja, susrest će se i progovoriti predstavnicima svijeta  kulture, 
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znanosti, umjetnosti, gospodarstva, politike, športa, zatim predstav-
nicima vjerskih zajednica te diplomatima. Nakon toga susreta bit će 
u zajedništvu s mladima na zagrebačkome Trgu bana Josipa Jelačića. 
U nedjelju popodne u zagrebačkoj će prvostolnici predvoditi časo-
slovnu molitvu večernje, u zajedništvu sa svećenicima, redovnicima, 
redovnicama, bogoslovima, sjemeništarcima, redovničkim    kandi-
datima i kandidaticama. Gledajući program pohoda, mogli bismo 
reći da ti pastoralni susreti zadiru u sva područja crkvenoga i druš-
tvenoga djelovanja.

Nadamo se da će ti susreti uroditi ponajprije plodom zajedništva, 
u skladu s izabranim geslom: “Zajedno u Kristu”. Odrednica zajed-
ništva iz toga gesla nije poglavito društvene naravi okupljanja, nego 
teološke naravi sakramentalne sjedinjenosti i pripadnosti koja se ne 
može do kraja objasniti društvenim procesima, ali se tiče cjelokupno-
ga društvenog života. Stoga bi nam bilo drago da ljudi iz svijeta kul-
ture, znanosti i umjetnosti, gospodarstva i politike čuju otvorena srca 
i duha poruke Svetoga oca i glas Crkve.

Osobito pak očekujemo da će mladi još oduševljenije upoznava-
ti snagu vjere, otkrivati svoj crkveni identitet, odvažno svjedočiti        
kršćansku prisutnost u društvu, slijedeći uzore svetih, zalažući se za 
dobro po sebedarju i po snazi križa.

4. Braćo i sestre, da bismo se što bolje pripravili za susrete s            
Benediktom XVI. i da bi oni ostavili plodonosan trag u našim živo-
tima, Hrvatska biskupska konferencija pripremila je prigodne kate-
heze. Stoga pozivamo župnike i ostale pastoralne djelatnike da se po 
svojim biskupijama, dekanatima, župama zauzmu u organiziranju 
susreta obitelji i mladih na kojima će se razmišljanjima, molitvom, 
inicijativama dati nov zamah našoj crkvenoj prepoznatljivosti.

Nadalje, znajući da svako djelo Crkve prati molitva, sve vas pozi-
vamo da se molite za obitelji. Ta zajednička molitva uputit će nas pre-
ma zajedničkomu slavlju, ali i zbližavanju cijele domovinske Crkve. 
Zato smo pripremili prigodnu molitvu da bismo je svi molili svake 
nedjelje na kraju euharistijskih slavlja i u drugim prigodama liturgij-
ske, obiteljske i osobne molitve.

Potičemo sve vas u obiteljima da u ovome vremenu pripreme u 
svojim domovima živite ozračje molitve i “kućne Crkve”. Budite po-
ticaj jedni drugima: roditelji djeci, djeca roditeljima, da među vama 
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zaživi zajednička molitva, da u vašim domovima postoje znakovi kr-
šćanske vjere, da se okupite na zajedničko čitanje Svetoga pisma, da 
kao obitelj ne zaboravite zahvaliti Bogu za darove, naročito za dar 
jednih drugima, te zazivati njegovu pomoć u nevoljama. To je iza-
zovan put i zadaća koja nas oslobađa za vedrije svjedočenje ljepote 
svoje vjere u društvu i daje razlog za naše zajedničko slavlje sa Svetim 
ocem.

Pozivamo vas, drage katoličke obitelji, pozivamo vas, dragi mla-
di, i sve vas, katolički vjernici, da se odazovete i dođete na susrete s        
papom Benediktom, da prepoznate da tih dana trebamo biti u Zagre-
bu, okupljeni ponajprije u radosti vjere i očitovanju ljepote Crkve.

Moleći blagoslov od Gospodina, zagovor Blažene Djevice Marije, 
Majke i Kraljice obitelji, brižni pogled sv. Josipa, zaštitnika Hrvatske, 
i blaženoga Alojzija, svjedoka vječne istine, u zajedništvu sa svima 
svetima radujemo se slavlju s našim papom Benediktom XVI.

U Zagrebu, na blagdan Obraćenja sv. Pavla Apostola, 25. siječnja 2011.

                                                                                                         
                                                                                                                         Logo Papina pohoda Hrvatskoj
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Benedikt XIV. ili građanskim imenom – Joseph Alois Ratzinger 
– rođen je 16. travnja 1927. god. u mjestu Marktl am Inn (Gornja Ba-
varska) u obitelji Josipa i Marije. Kršten je samo četiri sata nakon ro-
đenja na uskrsno jutro. Uz Josepha, koji je bio najmlađi, Ratzingerovi 
su imali još sina i kćer. Otac budućeg pape bio je policajac, a majka 
je prije udaje radila kao kuharica u mnogim hotelima. Djetinjstvo i 
mladenaštvo je proveo u Traunsteinu, malom gradiću uz austrijsku 
granicu, 30 km udaljenom od Salzburga. Njegova mladost nije bila 
laka: vjera i obrazovanje koje je primio pripremili su ga za teška isku-
stva kroz koja je prošao tijekom nacističkog režima. 

Iako je pohađao katoličko sjemenište u Tranusteinu, 1943. stigao 
mu je poziv za vojsku. Unovačen je u protuzračnu obranu. Bilo mu 
je tek 16 godina. Vojni rok je odslužio od kolovoza 1943. do rujna 
1944. godine. Ali nakon što je razvojačen uvedena je radna obveza te 
je dva mjeseca proveo na austrijsko-mađarskoj granici. Mađarska je 
kapitulirala i budući papa je radio na postavljanju nasipa i tenskov-
skih prepreka kojima je bio cilj spriječiti napredovanje sovjetskih po-
strojbi. Nakon dva mjeseca raspoređen je u pješaštvo u Traunstein. 
Tu je dočekao dolazak američkih snaga i završio u američkom zaro-
bljeničkom logoru u Ulmu. Po okončanju rata Ratzinger će tvrditi da 
nikada nije uporabio vatreno oružje dok je bio u vojsci i to zbog teške 
infekcije prsta.

Nakon završetka rata posvetio se obrazovanju te je od 1946. do 
1951. studirao filozofiju i teologiju na münhenskom sveučilištu.         
Godinu dana nakon završenog školovanja postao je predavač na 
istom sveučilištu. Doktorirao je 1953. godine s temom Ljudi i Kuća 
Božja u crkvenoj doktrini sv. Augustina. Pored münhenskog, preda-
vao je i na drugim njemačkim sveučilištima: bonskom (1959.–1963.), 
münsterskom (1963.–1966.) i na sveučilištu Tübingen (1966.–1969.). 
Sveučilišnu karijeru okončao je na sveučilištu u Regensburgu, gdje 
je obnašao dužnost dodekana sveučilišta. Uz sveučilišnu karijeru ak-
tivan je i na Drugom vatikanskom saboru (1962.–1965.), gdje obnaša 
dužnost teološkog savjetnika kardinala Josepha Fringsa.

Životopis pape Benedikta XVI.  
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Koliki je ugled današnji papa uživao u to vrijeme govori i činjenica 
da je imao važno mjesto u njemačkoj Biskupskoj konferenciji i Među-
narodnom teološkom povjerenstvu. Papa Pavao VI. 25. ožujka 1977. 
imenuje ga münhenskim nadbiskupom, a 27. lipnja iste godine i kar-
dinalom. Godinu dana kasnije sudjeluje u konklavama koje izabiru 
Ivana Pavla I. za papu. U listopadu iste godine sudjeluje u konklava-
ma koje izabiru novog papu Ivana Pavla II., a koji će Ratzingera 25. 
studenog 1981. imenovati na mjesto pročelnika Kongregacije za nauk 
vjere i na tom će mjestu naslijediti hrvatskog kardinala Franju Šepera. 

Nešto kasnije postati 
će i savjetnik za teološ-
ka pitanja Ivanu Pavlu 
II. Njih dvojica postati 
će bliski prijatelji, a po-
smrtnu cereminiju Ivana 
Pavla II voditi će upravo 
Ratzinger.

Za papu je izabran    
19. travnja 2005. godine 
postavši tako 265. papa 
po redu i najstariji papa 
(imao je 78 godina kada 
je izabran) u posljednjih 
275 godina. 

Također osmi je Nijemac koji je izabran za papu i prvi papa Ni-
jemac nakon 948 godina. Papa Bendikt XIV. govori nekoliko jezika i 
vrlo je dobar pijanst, a omiljeni skladatelj mu je Mozart. Neke njegove 
knjige prevedene su i na hrvatski jezik (Uvod u kršćanstvo, Sol zemlje, 
Bog i svijet, Razgovor o vjeri, Bog je s nama, Vjera - istina – tolerancija,   
Božićni blagoslov, Bog Isusa Krista, Moj život (autobiografija), Duh litur-
gije, U službi istine, Nazvao sam vas prijateljima, U početku stvori Bog,           
Isus iz Nazareta...).
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Program Apostolskog putovanja 
pape Benedikta XVI. Republici Hrvatskoj

Hrvatska biskupska konferencija i Državni odbor za pripremu 
i praćenje pohoda svetoga oca Benedikta XVI. Republici Hrvatskoj 
imaju čast i radost priopćiti program Apostolskog putovanja pape 
Benedikta XVI. Republici Hrvatskoj.

Sveti će otac boraviti u Zagrebu u subotu 4. i nedjelju 5. lipnja 2011. 
godine, a geslo pohoda bit će “Zajedno u Kristu”.

Subota, 4. lipnja
1. Svečani doček Pape u zagrebačkoj zračnoj luci Pleso.
2. Susret s predsjednikom Republike Hrvatske u Uredu             

Predsjednika RH na Pantovčaku i predsjednicom Vlade Republike 
Hrvatske u Apostolskoj nuncijaturi.

3. Susret s predstavnicima kulture, akademske zajednice, podu-
zetnika, civilnog društva, politike, diplomatskog zbora te s poglava-
rima vjerskih zajednica u Hrvatskom narodnom kazalištu.

4. Molitveno bdijenje s mladima na središnjem zagrebačkom 
Trgu bana Josipa Jelačića.                                                                                                          

Nedjelja, 5. lipnja                                       
5. Svečano euharistijsko slavlje u povodu Nacionalnog susreta 

hrvatskih katoličkih obitelji na zagrebačkom Hipodromu. Poslije svete 
mise molitva „Kraljice neba“ i poruka vjernicima diljem svijeta. 

6. Molitva Večernje u zajedništvu s biskupima, svećenicima, re-
dovnicima, redovnicama, bogoslovima i sjemeništarcima u zagrebač-
koj katedrali. Molitva na grobu blaženog kardinala Alojzija Stepinca.

Hrvatska u radosti i ovaj put iščekuje dolazak Petra naših dana 
pape Benedikta XVI.

Zagreb, 20. prosinca 2010.
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Gospodine Bože, izvore života i ljubavi, blagoslivlja-
mo te i zahvaljujemo ti što si darom svoga Sina posvetio 
zajedništvo obitelji radujući se dolasku pape Benedikta u 
našu hrvatsku domvinu, povjeravamo ti: roditelje i djecu,         
djedove i bake, mladiće i djevojke.

Molimo te da našim obiteljima daješ snagu za velikoduš-
no prihvaćanje dara života. Obiteljske domove ispuni svo-
jim Duhom, da budu mjesta molitve i kršćanskih kreposti, 
uzajamnoga poštivanja, nesebičnosti i opraštanja, te osjetlji-
vosti za potrebe bližnjih.

Sve nas ispuni životnom radošću, da te svjedočimo u   
ljepoti otajstva Crkve, i da te po uzoru i zagovoru Blažene 
Djevice Marije i sv. Josipa služimo u vjernosti i istini, zajed-
no u Kristu, koji s tobom u Duhu Svetome živi i kraljuje u 
vijeke vjekova. Amen.

Prigodne molitve za obitelj i pohod pape Benedikta XVI.

Molitva za obitelj povodom Nacionalnoga susreta hrvatskih   
katoličkih obitelji

Molitva za sretan i blagoslovljen pohod pape Benedikta XVI. 
Hrvatskoj

Gospodine, po zagovoru Blažene Djevice Marije, Kraljice 
i najvjernije Odvjetnice Hrvata, te blaženih Ivana Pavla II. i  
Alojzija Stepinca, molimo Te za sretan i blagoslovljen pohod  
pape Benedikta XVI. domovini Hrvatskoj. Preporodi naše obi-
telji, stare, djecu i mlade, da “Zajedno u Kristu” budu uzor na-
sljedovanja i svjedočenja Krista budućim naraštajima. 

Neka pohod Petra današnjice bude na ohrabrenje, okrjeplje-
nje i ozdravljenje ispaćene hrvatske duše, da uvijek spremno 
živi istinske vrijednosti koje izviru iz Kristova Srca. Po dolasku 
Svetog oca pape, dođi Duše Sveti i preobrazi lice zemlje, ove 
lijepe naše zemlje, Hrvatske! Amen. 
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 Predsjednik Odbora za mlade Hrvatske biskupske konferen-
cije i Odbora Zagrebačke nadbiskupije za doček Svetog Oca, zagre-
bački pomoćni biskup Mijo Gorski uputio je mladima poziv na su-
sret i molitveno bdjenje mladih s papom Benediktom XVI. u Zagrebu          
4. lipnja. 

U pismu, koje je objavljeno u knjižici “Zajedno u Kristu” koja do-
nosi građu za pripremu mladih za susret sa Svetim ocem, biskup 
Gorski piše kako u našem ljudskom životu postoje trenuci koje pam-
timo, susreti koji ostavljaju u nama trajni utisak, ne samo kao dra-
ga uspomena, nego kao živo sjećanje od kojeg živimo i djelujemo.       
“Za nas katolike takav susret bez sumnje je susret sa Svetim ocem, 
Petrom naših dana, vidljivim znakom jedinstva Crkve. Papa nam do-
lazi u pohod prigodom Dana hrvatskih katoličkih obitelji, kako sam 
navodi u svojem pismu, i da se pomoli na grobu bl. Alojzija Stepinca. 
Osobita mu je želja susresti se s vama, mladim hrvatskim vjernicama 
i vjernicima, progovoriti vam riječ, zajedno s vama moliti i zazivati 
na vas Božji blagoslov. Želi vas ohrabriti u vašoj vjeri, dati podršku 
vašim snovima i potaknuti vas na angažiran katolički život, kako u 
Crkvi tako i u našemu društvu. Dolazi pod geslom ‘Zajedno u Kri-
stu’. To nam treba! Zajedništvo ljudi dobre volje, iste vjere, skladnih 
odnosa u našim obiteljima, zajedništvo s Bogom u mirnoj savjesti”, 
napisao je biskup Gorski. 

Pozivajući sve mlade da se prve subote u lipnju okupe na zagre-
bačkom Trgu bana Josipa Jelačića, biskup Gorski piše: “Trg i kate-
drala dva su simbola Zagreba i cijele nam domovine Hrvatske. Kate-
drala, kao duhovni simbol našega katoličanstva, svojim nam visokim 
tornjevima pokazuje smjer prema nebu. Tu nas svojim molitvama i 
primjerom vjere podupire bl. Stepinac. A Trg, simbol društvenog i 
političkog središta naše domovine, upućuje nas na zemaljski napor i 
rad za dobro svih ljudi. Baš tu želi vam se Papa obratiti, staviti vam 
pred oči primjer mlada vjernika laika bl. Ivana Merza, da biste onu 
svijest odgovornosti za sebe, za svoju Crkvu i domovinu, koju nosite 
u sebi, mogli hrabro očitovati i živjeti na svoju radost i svoj ponos. 

Poziv mladima na bdijenje s Papom
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Dođite vi koji ste daleko i vi koji ste tu, blizu”. 
“Zagrebačka nadbiskupija s radošću vas očekuje, da Duhom Sve-

tim povezani u Kristu, u zajedništvu vjere, pokažemo novo lice svoje 
Crkve: lice čvrste vjere, koja se ne srami biti ono što jest, lice iskrenih 
ljudskih odnosa, koji ne poznaju dvoličnost, lice čiste i vjerne ljuba-
vi, koja ne postavlja uvjete životu, lice raspjevane hrvatske katoličke 
mladeži”, zaključio je u pismu biskup Gorski. 

U našoj šibenskoj biskupiji mlade za susret s Papom pripremamo sljede-
ćim programom: svaki prvi ponedjeljak u mjesecu klanjanje pred Presvetim 
Oltarskim Sakramentom u Katedrali u 20 sati, a kroz svibanj održavamo 
prigodne kateheze za susret mladih sa Svetim ocem. Oni mladi koji žele 
ići trebaju se prijaviti do Uskrsa (24. travnja 2011.) u župni ured te 
sudjelovati na pripremama.
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Župne djelatnosti
Ministrantski susreti
Ministrantski susreti u vrijeme školske godine su subotom u          

11 sati. Pozivamo učenike osnovne škole, djevojčice i dječake, da se 
uključe u ministrantski zbor naše župe. 

Čitači
U našoj župi postoje čitači koji za vrijeme misnih slavlja u crkvi 

čitaju. Sastaju se, za vrijeme školske godine, svakog drugog petka na-
kon večernje svete mise. Mole se i ostali vjernici koje žele čitati na 
svetim misama da se jave o. župniku.

Pjevanje (Tko pjeva, dvostruko moli)
Za skladno liturgijsko pjevanje u našoj crkvi skrbi župni mješoviti 

zbor, zbor mladih  i dječji zbor. Župni zbor ima probe pjevanja utor-
kom nakon večernje mise, zbor mladih ponedjeljkom u 21 sat te dječji 
zbor subotom u 10 sati. Mole se svi vjernici naše župne zajednice koje 
je Bog obdario lijepim glasom i dobrim sluhom da se uključe u naše 
zborove, posebno u župni mješoviti zbor, kako bi naša misna slavlja 
bila još ljepša. 

Frama – Mladi
Pozivaju se i svi mladi da se uključe u rad Župe ili Biskupije kao 

animatori ili kao članovi pokreta mladih kršćana, Franjevačke mla-
deži – Frame, koja se sastaje ponedjeljkom u 20 sati. Mladi četvrtkom 
animiraju klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, a nedje-
ljom večernju svetu misu. 

Župni vjeronauk za vrijeme školske godine održavamo u župnoj 
kući prema rasporedu:     

       
GRUPA DAN VRIJEME

Prvopričesnici ponedjeljak 10 ili 17 h

II., IV., V. i VI. razred subota 9 h
VII. razred petak i subota 10 ili 16 h / 10h
Krizmanici petak i subota 9 ili 15 h / 10 h
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Euharistijsko klanjanje
Svaki prvi četvrtak u mjesecu u crkvi Gospe van Grada je                 

cjelodnevno klanjanje. Nakon jutarnje svete mise je izloženje Presve-
tog Oltarskog Sakramenta. Poslije večernje svete mise je klanjanje i 
blagoslov s Presvetim za duhov-
na zvanja iz naše župe. Ostale 
četvrtke u mjesecu je jednosatno 
klanjanje nakon večernje svete 
mise. 

Prvi petak u mjesecu
Svakog prvog petka u mjesecu 

obavljamo pobožnost Srcu Isuso-
vu. Prije večernje svete mise mo-
limo zlatnu krunicu Presvetom 
Srcu Isusovu i posvetnu molitvu. 

Prva nedjelja u mjesecu
U prvu nedjelju u mjesecu mo-

limo za duhovna zvanja iz župe. 
Preko župne mise skupljamo mi-
lodare za uzdržavanje svećenič-
kih i redovničkih kandidata. 

Krunica
Svaku večer prije večernje svete mise molimo krunicu i Litanije  

Blažene Djevice Marije.
Pobožnost sv. Anti

Trinaest utoraka u čast sv. Ante Padovanskog u 18:45 sati.
Kraljica mira
Članovi udruge Kraljica mira sastaju se u župnoj kući svake          

srijede poslije večernje svete mise.
Marijina legija
Članovi udruge Marijina legija sastaju se u župnoj kući svakog     

četvrtka nakon večernje svete mise. 
Katolička udruga medicinskih sestara sastaje se svaki prvi               

ponedjeljak u mjesecu poslije večernje svete mise.

Pobožnosti u crkvi Gospe van Grada
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Cvjetnica – Nedjelja muke Gospodnje 

• U nedjelju (17. travnja 2011.) mise su u 8 i 9:30, a večernja misa 
u 19 sati. 

• Prije župne mise, u 9 sati, procesija s maslinovim grančicama 
kroz crkveni park, pjevanje Muke. 

• Nakon župne mise u 9:30 sati na Cvjetnicu pa do Velike            
srijede (20. travnja, do 19 sati) Kvarantore - euharistijski dani, 
početak četrdesetosatnog klanjanja pred Presvetim Oltarskim 
sakramentom u našoj župi. 

• U 11 sati zajednička sveta misa u Katedrali s procesijom.

• Prije večernje mise kroz Kvarantore u 18:50 sati pjevanje             
ispovijedi raskajanoga grešnika Davida ispred proroka Na-
tana: Pomiluj me Bože, po milosrđu svome (Ps 51., šibenski na-
pjev), zatim euharistijski blagoslov, i u 19 sati večernja misa i              
prigodna korizmena propovijed.

Kvarantore (Quarantore), kato-
lički običaj molitve i klanjanja koji 
traje četrdeset sati (naziv potječe 
od talijanskih riječi: quaranta - če-
trdeset i ore - sati). 

Sam obred čin je izlaganja Pre-
svetog Otajstva (tijelo i krv Isuso-
va u vidu Svetog sakramenta, koji 
su pohranjeni u svetohraništu/
tabernakulu). 

Klanjanja (“bdijenja”) otpoči-
nju na Cvjetnicu, tjedan dana prije 
Uskrsa, a traju do srijede.

Veliki tjedan 
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Veliki ponedjeljak, utorak i srijeda

• U ponedjeljak (18. travnja), utorak (19. travnja) i u srijedu      
(20. travnja 2011.) misa u 8 sati i izloženje Presvetog Oltarskog 
sakramenta. 

• Navečer u 18:50 pjevanje psalma Pomiluj me Bože, po milosrđu 
svome, euharistijski blagoslov i u 19 sati sveta misa.

• Prigodne korizmene propovijedi.

Veliki četvrtak

• U četvrtak (21. travnja 2011.) ujutro u crkvi nema sv. mise, 
nego u Katedrali - gdje će u 9:30 sati biti misa posvete ulja.     

• Na ovo misno slavlje pozivamo osobito ovogodišnje krizmani-
ke, njihove roditelje i kumove.

VAZMENO TRODNEVLJE

Veliki četvrtak

• Navečer je u našoj crkvi Misa večere Gospodnje u 19 sati.       

• Nakon mise pjevanje Gospina plača i Getsemanska ura –                   
molitveni poklon Presvetom Oltarskom Sakramentu do 22 sata 
ispred “Svetog groba”. 

Veliki petak – Petak muke Gospodnje

• U petak (22. travnja 2011.) ujutro u crkvi nema obreda.                      

• U 15 sati križni put za djecu i mlade. 

• Navečer Obredi Velikog petka počinju u 19 sati: pjevanje Muke i 
prigodna propovijed, potom poklon i ljubljenje križa te pričest. 
Prikupljamo milodare za potrebe Svete zemlje.

Velika subota

• U subotu (23. travnja 2011.) ujutro nema obreda. 

• Vazmeno bdijenje: Obredi uskrsnog bdijenja počinju u 20 sati: 
Služba svjetla, Služba riječi i misa. Nakon mise blagoslov uskr-
snih jela.
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USKRS – Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova
• U nedjelju (24. travnja 2011.) jutarnja misa je u 8, župna u 9:30, 

misa za djecu i mlade u 11 i večernja misa u 19 sati. 

• Nakon svake mise blagoslov jela.
Uskrsni ponedjeljak

• U ponedjeljak (25. travnja 2011.) jutarnje mise u 8 i 9:30, a        
večernja misa u 19 sati. 

• Nakon mise u 9:30 „vozočašće“ Šibenske biskupije: izlet – 
Emaus osobnim automobilima na Skradinski buk. Ulaz u               
Nacionalni park je slobodan. Misno slavlje pred crkvicom na 
Skradinskom buku u 11 sati predvodi šibenski biskup.

Uzašašće – Spasovo

• Četrdeseti dan po Uskrsu (2. lipnja 2011., četvrtak). Svete mise 
u 8, 9:30 i 19 sati.

Duhovi – Pedesetnica

• Pedeseti dan po Uskrsu (12. lipnja 2011., nedjelja). Svete mise 
u 8, 9:30, 11 i 19 sati. 

• Završetak uskrsnog vremena.
Sveti Ante

• Ponedjeljak (13. lipnja 2011.). Svete mise: 8, 9:30 i 19 sati. 

• Na večernjoj svetoj misi blagoslov djece, ljiljana i igračaka.
Presveto Trojstvo

• U prvu nedjelju poslije Duhova (19. lipnja 2011.) slavimo svet-
kovinu Presvetoga Trojstva. Jutarnje mise u 8, 9:30 i u 11 sati, 
a večernja misa u 19 sati.

Tijelovo

• Na svetkovinu Tijela i Krvi Kristove – Tijelova (23. lipnja 2011., 
četvrtak) svete mise u 8, 9:30 i 11 sati. 

• U 19 sati večernja sveta misa u katedrali Sv. Jakova, potom 
tijelovska procesija kroz grad.

Uskrsno vrijeme
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Raspored redovitih misnih slavlja i ispovijedanja

Misna slavlja i crkvene pobožnosti održavamo u crkvi Gospe van 
Grada prema sljedećem rasporedu:

DAN ZIMSKO RAČUNANJE 
VREMENA

LJETNO RAČUNANJE 
VREMENA

Radni dan
8 – jutarnja misa

18 – večernja misa 19 – večernja misa

Nedjelja
i svetkovina

8 – jutarnja misa
9,30 – župna misa
11 – misa za obitelj

18 – večernja misa 19 – večernja misa
                   

Tijekom srpnja i kolovoza:
                                                     

DAN SRPANJ I KOLOVOZ

Radni dan
8 – jutarnja misa

20 – večernja misa

Nedjelja i svetkovina
8 – jutarnja misa

9,30 – župna misa
20 – večernja misa

Raspored ispovijedanja u župi:

DAN PRIJE PODNE POSLIJE PODNE

Svaki dan 7,30 -  8,00 sati 18,30 - 19,00 sati

Nedjelja i svetkovina
7,30 - 8,30

9,00 - 10,00
10,30 - 11,30

18,30 - 19,30
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Krštenje
U našoj župi, sakrament krštenja obavljamo nedjeljom ili prema 

dogovoru između svećenika i roditelja u drugo vrijeme. Štovani ro-
ditelji, ako želite krstiti svoje dijete, prijavite krštenje u župni ured 
Gospe van Grada barem 3 tjedna prije krštenja. Ako stanujete izvan 
područja naše župe, a želite dijete krstiti u našoj crkvi, prethodno 
morate pribaviti potvrdu od svog župnika. 

Roditelji i kumovi imaju prigodu za ispovijed i pričest, svakoga 
dana prije večernje svete mise. A susret između svećenika, roditelja 
i kumova, koji je obvezan, održavamo, prema dogovoru, prije kršte-
nja u župnoj kući. 

Vjenčanje
U našoj župi vjenčanja obavljamo subotom ili prema dogovoru 

između mladenaca i svećenika i u drugo vrijeme. Mladenci, ako se 
želite crkveno vjenčati, prijavite vjenčanje barem 3 mjeseca prije, jer 
trebate obaviti zaručničke pripreme. U uredu ćete dobiti sve potreb-
ne obavijesti za kršćanski sakrament braka. Prethodno morate podi-
gnuti potrebnu potvrdu u Matičnom uredu i predati je u župni ured 
gdje se želite crkveno vjenčati. 

Bolesnici
Stariji vjernici, bolesni i nemoćni, iz naše župe, koji žele primiti 

sakramente neka se prijave u župni ured. Bolesnici u šibenskoj grad-
skoj bolnici mogu se za sakramente obratiti bolničkom kapelanu     
fra Mati Topiću, na mob.: 098/870 009.

Crkveni sprovod
Vjernici prijavljuju crkveni sprovod u župni ured na čijem terito-

riju imaju prijavljen stalni boravak. U Šibeniku se sprovodi obavljaju 
na groblju Sv. Ane i na novom gradskom groblju na Kvanju. 

Misa zadušnica
Slavi se prema dogovoru vjernika i svećenika. Misne nakane za 

svoje pokojnike vjernici mogu dati u župnom uredu ili sakristiji.

Opće upute
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Šibenski križni put
Pobožnost križnog puta za vjernike grada Šibenika na Šubićevcu, 

u petak (15. travnja 2011.) u 16 sati, predvodi šibenski biskup msgr. 
Ante Ivas.

Uskrsna ispovijed bolesnih i nemoćnih u našoj župi
U četvrtak (14. travnja) od 10 do 12 sati.

Ispovijed za ovogodišnje prvopričesnike 
Subota (16. travnja) u 10 sati.

Uskrsna ispovijed za školsku djecu
Subota (16. travnja) od 11 do 12 sati.

Uskrsna ispovijed za sve vjernike

DAN PRIJE PODNE POSLIJE PODNE

Od Velikog ponedjeljka  
do Velike srijede od 7:30 do 12 sati od 16:30 do 

19:30 sati

Veliki četvrtak od 16:30 do 18
Veliki petak od 7:30 do 12 od 16 do 18

Velika subota od 7:30 do 12 od 16 do 18

Uredovno vrijeme pastoralnih djelatnika                                           
(fra Ivan Vidović - župnik, i fra Perica Maslać - župni vikar)

DAN
LJETNO

RAČUNANJE 
VREMENA

ZIMSKO 
RAČUNANJE 

VREMENA

Radni dan
prijepodne 9–12 h 9–12 h

poslijepodne 17–18h 16–17h

Srpanj i kolovoz 9–12 h

Subota, nedjelja i svetkovine ne ureduje

Župni ured - Obavijesti
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Ispovijed ovogodišnjih prvopričesnika i njihovih roditelja
U subotu (30. travnja 2011.) u 11 sati.

Slavlje Prve pričesti
U nedjelju (1. svibnja 2011.) u 11 sati.
Ovogodišnji prvopričesnici (43) su: 

Ispovijed ovogodišnjih krizmanika, njihovih roditelja i kumova
U petak (10. lipnja 2011.) u 19:30 sati. 

Slavlje Svete krizme
U subotu (11. lipnja 2011.) u 10 sati sakrament Potvrde podijelit će 

msgr. Ante Ivas. Ovogodišnji krizmanici (66) su:

Slavlje Prve pričesti 

Alfier, Lucija
Anaković, Kristijan
Bačić, Duje
Batinić, David
Baus, Barbara
Belamarić, Dora
Bilanović, Matija
Božikov, Bruna
Brajković, Tihana
Budimir, Mateo
Bušac, Bruna
Čobanov, Ana
Čorkalo, Gabriela
Čubrić, Šime
Čulav, Ivan
Draganić, Luka
Dragičević, Hrvoje
Duilo, Ivana
Duilo, Nikola
Dulibić, Cvita
Fantulin, Stipe
Gojanović, Nika

Grabovac, Edi
Grbelja, Kristijana
Grubišić, Zvonimir
Kalebić, Hana
Kitarović, Maja
Knez, Nina
Kovač, Marko
Krnčević, Katarina 
Lucić, Marko
Ljubić, Jerko
Ljubić, Karla
Malenica, Mislav
Mandić, Luka
Marasović, Petar-
 Krešimir
Marjančić, Franka
Matešić, Ante
Menđušić, Lucija
Mikulandra, Angela
Mikulandra, Luka
Paić, Domagoj
Paić, Ivica
Paklar, Hana

Palinić, Toni
Periša, Klaudia
Projčevski, Tina
Prpić, Iva
Radovčić, Hrvoje
Sladoljev-Jolić, Iva
Slavica, Nik 
 Tomislav
Spahija, Niko
Sučić, Frane
Sunara, Marsela
Šarić, Jure
Šestan, Ante
Šišak, Karlo
Škugor, Mirna
Tomašić, Lucija
Topić, Josipa
Vrčić, Marinko
Vrtiprah, Tomislava
Vukšić, Frane
Zoričić, Krešimir
Živković, Lucija
Žura, Anđela

Anaković, Matea
Balin, Marko
Belamarić, Luka
Bilan, Filip
Boras – Itković, Blaž
Burić, Luka
Cinotti, Andrija
Čulav, Luka
Ćoraš, Ivana
Erak, Nives
Galijatović, Marija
Grbeša, Lana
Grbeša, Leonarda
Grgas, Karlo
Grubelić, Marko

Grubišić – Čabo, Tina
Gulin, Duje
Gulin, Ivan
Ilić, Iva
Ilić, Tea
Kale, Mihovil
Kitarović, Mia
Klarin, Anđela
Klisović, Filip
Klisović, Mirko
Lalić, Lorena
Malenica, Dominik
Matić, Marijo
Ninić, Katarina

Pancirov, Lovre
Paškalin, Gabrijela
Peršić, Daniel
Rodin, Mislav
Slavica, Ivan
Slavica, Luka
Slijepčević, Bruno
Stančić, Toni
Stipandžija, Paško
Šejat, Nina
Škovrlj, Rina
Vidović, Tin
Vrtiprah, Ivo
Zorica, Mihael

Slavlje Svete krizme
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Dobročinitelji

Naši dobročinitelji od božićnog broja našega lista (12. prosinca 2010.), 
koje smo upisali u „Knjigu darovatelja Gospe van Grada“: 

A. Gverić 500 kn, Zora Petrović 100 kn, Marija Mikulandra 200 
kn, Ivanka Košuljanić 100 kn, Ana Duilo 200 kn, Rozina Krnić 200 
kn, Tona Komarica 300 kn, obitelj Burić 200 kn, Vjera Čičmir – Vestić 
200 kn, obitelj Crnjak 200, obitelj Bogut 100 kn, Florijan Paić 200 kn,          
N. N. 200 kn, N. N. 1000 kn, N. N. 2500.

Bratimi Isusa Nazaranina za 2011.: 
Ankica Berović 100 kn.

Za potrebne: 
Mate Vukorepa 250 kn, gđa Bura 100 kn.

Svim dobročiniteljima koji su na bilo koji način pomogli svojim 
prilozima (novčano, molitvom, dobrim djelima…) Župu, crkvu Gos-
pe van Grada, misije, Caritas, duhovna zvanja, siromašne, od srca 
hvala. 

Hvala i svim obiteljima naše župe na dobrodošlici koju smo osjetili 
za vrijeme božićnog obiteljskog blagoslova. Pohodili smo 721. obitelj. 
Svima koji su dali obiteljski dar, od srca hvala!

                                         Blaženije je davati nego primati. (Dj 20, 35)                                        
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Kršteni od 2. siječnja do 3. travnja 2011.

1. Paola Aurora Knežević, kći Darka i Ivane r. Kuran
2. Sara Rošić, kći Mišela i Ivone r. Perišić
3. Marin Muselinović, sin Dejana i Beti r. Rimac
4. Mate Mrdeža, sin Ivice i Lucije r. Čeko
5. Marko Maričić, sin Antuna i Helene r. Lapić
6. Greta Roša, kći Šime i Nikoline r. Jakšić
7. Cvita Slavica, kći Gordana i Sanje r. Mijodrag
8. Neven Krnić, sin Marinka i Ljubice r. Renje
9. Gabriel Gović, sin Ante i Tanje r. Arambašić
10. Antonio Jakelić, sin Ivice i Ive r. Marević
11. Roko Krešimir Čala, sin Luke i Maje r. Bagić
12. Duje Slavica, sin Frane i Marine r. Troskot
13. Bruna Bilić, kći Adriana i Josipe r. Krnić
14. Luka Peran, sin Damira i Danijele r. Ceronja
15. Jakov Lucić, sin Maria i Milene r. Grabić
16. Larisa Furčić, kći Daniela i Maje r. Zorica

Vjenčani od 19. veljače do 5. ožujka 2011.

1. Miljenko Mandić i Ivana Čenić
2. Branko Klisović i Josipa Baljkas
3. Frane Lokas i Marijana Katarina Maričić
4. Neven Krnić i Ivana Rudan
           
 Umrli od 3. siječnja do 1. travnja 2011.

1. Marko Slamić          (* 21. 2. 1945. – † 3. 1. 2011.)
2. Alena Zorica            (* 22. 12. 1968. – † 6. 1. 2011.)
3. Ljubica Gojanović   (* 17. 1. 1931. – † 14. 1. 2011.)
4. Anđelka Milaković (* 3. 11. 1944. – † 9. 2. 2011.)
5. Joso Roša                  (* 31. 7. 1928. – † 10. 2. 2011.)
6. Nedjeljka Balin        (* 14. 12. 1918. – † 14. 2. 2011.)
7.          Krstoslav Burazer   (* 7. 7. 1948. – † 20. 3. 2011.)
8. Marija Grčić             (* 12. 8. 1927. – † 21. 3. 2011.)
9. Danka Jakšić            (* 15. 10. 1929. – † 22. 3. 2011.)

Župni ured - Statistike
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Svibanjska pobožnost

„Molitva krunice je molitva čovjeka za čovjeka, to je molitva 
ljudske solidarnosti, kolegijalna molitva otkupljenih koja odražava 
duh i nakane prve otkupljene, Marije, majke i slike crkve: molitva 
za sve ljude svijeta i povijesti, za žive i mrtve, koji su pozvani da 
budu s nama Tijelo Kristovo i da postanu s Njim subaštinici slave!“                         
(Ivan Pavao II.)

Mjesec svibanj ne obiluje samo probuđenom prirodom, suncem, 
ljepotom i mirisom cvijeća, nego i našom ljubavlju prema Majci Božjoj 
koju štujemo moleći krunicu. Krunica je evanđeoska molitva jer se 
nadahnjuje Evanđeljem. Ona otajstvo Krista stavlja pred naše oči. 
Kroz ponavljanje „ Zdravo Marijo“ hvalimo Krista. Isus je uvijek onaj 
isti; od djevičanskog začeća, betlehemske štalice, preko prikazanja 
u Hramu, javnog djelovanja, smrtne borbe u Getsemanskom vrtu, 
bičevanja, krunjenja, Kalvarije, slavnog uskrsnuća, uzašašća do izli-
jevanja dara Duha Svetoga. 

Moleći krunicu, trebamo razmatrati otajstva života Gospodinova 
promatranim kroz srce One koja je Gospodinu bila najbliža, da bismo 
na taj način mogli crpsti pravila za naš život. Krunica je molitva Mari-
ji, Majci Crkve, jezgri svih čudesa, našoj posrednici kod Sina. Moleći 
otajstva svete krunice, povezujemo se i ujedinjujemo s Isusom, istini-
tim svjetlom, koji je središte i cilj svake naše molitve i zaziva, onome 
kojem poput Tome možemo reći: „Gospodin moj i Bog moj“.

Svibanjska pobožnost u čast Isusovoj i našoj Majci Mariji, obav-
lja se svaki dan u crkvi Gospe van Grada (1. svibnja – 31. svibnja 
2011.)  u 18:30 sati: Gospina krunica, Lauretanske litanije, misa i pri-
godna propovijed. 

MARIJO, SVIBNJA KRALJICE

MARIJO, SVIBNJA KRALJICE,             O DAJ GA, DAJ BLAGOSLOVI,
TI MAJKO RAJSKOG SLAVLJA,             I SVE NAS, MAJKO S NJIME,
PRED SLIKU TVOJU RUŽICE                  TE SRCA NAŠA PRIZOVI,
NA POZDRAV SVIBANJ STAVLJA.         DA TVOJE SLAVE IME.
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BLAGOSLOVLJEN USKRS
ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA!

ŽELE VAM VAŠI
FRATRI I ČASNE SESTRE

POD OKRILJEM GOSPE VAN GRADA
(fra Ivan, fra Perica,

č. s. Antonija, č. s. Marija i č. s. Mirjana)

SLOVO GOSPE VAN GRADA
Obavijesno glasilo župe Gospe van Grada

22 000 ŠIBENIK – Fra Stjepana Zlatovića 14
Mob. 099/821 1429 i tel. 022 212 577, fax. 022 212 577+201

e–mail: gvg@hi.t-com.hr 
Nakladnik: Župa Gospe van Grada

Za nakladnika: fra Ivan Vidović, župnik
Glasilo izlazi tri puta godišnje 

uz pripomoć župljana i dobročinitelja.
Broj 1/2011.(42) tiskan je u tiskari Malenica u 1200 primjeraka.

Matični broj župe Gospe van Grada: 1179705
OIB: 42392121536

Žiro račun župe Gospe van Grada: 
Jadranska banka, Šibenik 2411006-1100000168


