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Braćo i sestre,
korizma je milosno vrijeme priprave za najveći kršćanski blagdan 

- Uskrs. Kroz 40 dana se, neki više neki manje, posvećujemo molitvi, 
postu i dobrim djelima.Vrijeme je to našega čišćena i intenzivnog pro-
mišljanja vlastitog života: želimo postaviti trenutne životne pozicije na 
dobre i prave temelje, čineći najbolje što možemo od svojega života. 

Živimo u vremenu koje obilježava “diktatura (teror) relativizma”: 
dobro i zlo su na istom stupnju, sva su mišljenja jednakovrijedna, čo-
vjek je vrijedan onoliko koliko se uklapa u nečiji interes - u najširem 
smislu riječi. U takvom vremenu Crkva, čuvarica božanskih vrjednota 
i protivnica “kulture smrti”, predstavlja smetnju i prepreku onima koji 
besramno i sustavno provode “teror relativizma”, a koji sve više dolazi 
do izražaja u našim životima.

Korizma stavlja vjernika pred razmišljanje o uspješnosti odnosa pre-
ma Bogu živomu, braći i sestrama, i na kraju prema samomu sebi. Zove-
mo se kršćanima, “pomazanicima Božjim”. Istodobno osijećamo veliki 
raskorak između svakodnevnog življenja i zahtjeva naše vjere. Koliko 
su kršćani danas sposobni mijenjati društvo u kojem žive? Koliko su 
kršćani uopće sposobni svjedočiti u današnjem vremenu? Kako i pomo-
ću čega nadići ovaj strašni raskorak između zahtjeva vjere i “vjere” na 
papiru?

Drugog “programa” za nas krštenike nema, osim Isusa Krista, uskr-
slog od mrtvih. Jer “ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je vjera naša”. Dragi 
vjernici, živimo iz te vjere, sprovodimo je u svakodnevni život i rado-
sno naviještajmo Spasitelja svega svijeta! Gospodin je položio život za 
tebe i mene - vrijeme je da i mi Gospodinu odgovorimo ispravnom i 
poslušnom vjerom. Na pomoć nam u tomu bio zagovor nebeske Majke 
-  Gospe van Grada.   
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Otkrivajući Gospodinov glas, sv. Franjo Asiški (1182.–1226.) počinje 
razmišljati i pitati se: „Gospodine, što hoćeš da učinim?“. Tada započinje 
Franjino ispunjavanje Božje a ne ljudske volje. Njegov život postaje jed-
na divna harmonija jednostavnosti i mudrosti. Svojim životom ljudima 
je otkrivao i približavao Kristovo lice. Na jedinstven način ugradio je 
sebe u ondašnje društvo s prijelaza iz 12. u 13. stoljeće.

Već u šestoj godini svoga obraćenja (1212.) Franjo se zbog protivnih 
vjetrova našao na našoj obali. O boravku sv. Franje na našem tlu napi-
sano je više povijesnih rasprava. Noviji franjevački povjesničari tvrde da 
je sv. Franjo triput dolazio u naše krajeve: prvi put 1212. kada se uputio 
prema Svetoj Zemlji, pa ga oluja bacila na hrvatsku obalu; drugi put 
1219. kada je ponovno poduzeo uspješno putovanje prema Palestini i 
treći put 1220. kada se vraćao s Bliskog istoka u domovinu. 

Za nas je od posebne važnosti prvi Svečev dolazak u Hrvatsku, jer 
povijesna vrela samo taj dolazak izričito spominju. O događajima iz Fra-
njinog života možemo puno tog razaznati zahvaljujući ponajprije Sve-
čevom suvremeniku i njegovu prvom životopiscu fra Tomi iz Čelana. 
Tako Toma na jednom mjestu piše: Šeste godine svoga obraćenja, raspaljen 
ljubavlju prema svetom svećeništvu htjede poći u Siriju da Saracenima i drugim 
nevjernicima propovijeda Kristovu vjeru i pokoru. Kad se ukrca na neki brod, 
koji je imao tamo otploviti, stadoše puhati suprotni vjetrovi i on se s drugim 

putnicima nađe u krajevima Sla-
vonije (Hrvatske).

Boravak sv. Franje u našim 
krajevima nije bio dugotrajan. 
Želio je poći na Istok i tražio je 
brod koji bi pošao u tom smje-
ru. I kad ga nije našao, vratio 
se, kako veli sv. Bonaventura, 
nakon kratkog boravka u Ita-
liju.

Gdje se Svetac iskrcao i koje je to naše mjesto imalo sreću da primi 
tako velikog gosta? Budući da nemamo nikakve pouzdane tvrdnje u 
koju je luku Franjo 1212. godine uplovio i iz koje je isplovio, ne čudi 
onda što sedam mjesta tvrdi da ih je sveti Franjo pohodio i u njima 
osnovao svoj samostan. Jedno je od njih i grad Šibenik. 

SV. FRANJO ASIŠKI U HRVATSKOJ (1212. - 2012.)
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Papa Benedikt XVI. je u svojem apostolskom pismu “Porta fidei - 
Vrata vjere” najavio “Godinu vjere”. Apostolsko je pismo objavljeno 17. 
listopada 2011. godine. “Godina vjere” započet će 11. listopada 2012. 
god., a završit će 24. studenoga 2013. god., na svetkovinu Krista Kralja. 
Sveti Otac je upozorio na dvije važne obljetnice uz koje je vezan početak 
“Godine vjere”. Naime, 11. listopada 2012. god. slavit će se 50. obljet-
nica početka Drugoga vatikanskog sabora i 
20. obljetnica objavljivanja Katekizma Katoličke   
Crkve.

Papa odmah na početku Pisma tumači što 
znači vjerovati u kršćanskom smislu riječi: Is-
povijedati vjeru u Trojstvo - Oca, Sina i Duha Sve-
toga - znači vjerovati u jedinoga Boga koji je ljubav: 
u Oca koji je u punini vremena poslao svojega Sina 
radi našega spasenja; u Isusa Krista koji je u otaj-
stvu svoje smrti i uskrsnuća otkupio svijet; u Duha 
Svetoga koji vodi Crkvu kroz stoljeća u iščekivanju 
slavnog ponovnog dolaska Gospodinova.

Izdvojit ćemo važnije poruke iz Pisma:
• snažnije promišljati o vjeri, osobito u 

času duboke promjene društva;
• ispovijedati vjeru u Gospodina Uskrsloga;
• potrebno ponovno otkriti hod vjere, kako bi snažnije izašli na vi-

djelo radost i novo oduševljenje za susret s Kristom;
• “Godina vjere” je poziv na istinsko i obnovljeno obraćenje Gos-

podinu, jedinom Spasitelju svijeta; poziv svakom vjerniku da is-
povijeda vjeru u punini i s obnovljenim uvjerenjem, povjerenjem, 
nadom;

• ojačati slavljenje vjere u liturgiji, osobito u euharistiji; kao i život-
no svjedočanstvo vjernika.

Benedikt XVI. je podsjetio da nije prvi papa koji je sazvao Crkvu 
na proslavu “Godine vjere”. Učinio je to Pavao VI. godine 1967., dakle 
upravo nakon Drugoga vatikanskog sabora (1962.–65.).

Braćo i sestre, molimo da “Godina vjere” urodi obilatim plodovima  
u svakom od nas, da još življe svjedočimo komu smo povjerovali.

GODINA VJERE



4    SLOVO

Susret hrvatske katoličke mladeži (SHKM) je susret mladih hrvatskih 
katolika koji se održava svake dvije godine, kako u Hrvatskoj, tako 
i u BiH. U Hrvatskoj se susret održava od 2000., dok se susret u BiH 
održava od 2007. god. Ove godine domaćin susreta je Sisačka bisku-
pija i grad Sisak.

Ovdje donosimo program SHKM Sisak (5.–6. svibnja 2012.): 
Subota, 5. svibnja 2012.
• Program dobrodošlice od 9 do 13 sati: od ranojutarnjih sati 

autobuse će dočekivati volonteri i prometna policija te ih 
usmjeravati na prethodno određena parkirališta. Nakon smje-
štaja autobusa volonteri će usmjeravati mlade prema centru 
grada. Mladima i svim hodočasnicima bit će ponuđen bogat 
kulturni sadržaj u kojem će moći upoznati grad Sisak i Sisačku 
biskupiju. Bit će otvoreni svi muzeji, galerije i crkve.

• Procesija 13–14 sati: u 13 sati započinje okupljanje ispred ka-
tedrale Uzvišenja Svetog Križa i formiranje procesije. Procesi-
ja kreće u 14 sati ulicama grada do mjesta središnjeg misnog 
slavlja ispred crkve Sv. Kvirina.

• Pretprogram 15–18 sati: prigodan glazbeno-scenski i duhovni 
program, u slavljeničkom i molitvenom ozračju započinje u 15 
sati, ispred crkve Sv. Kvirina. Program će animirati Biskupijski 
zbor mladih i mladi s područja Biskupije.

• Misno slavlje počinje u 18 sati, slavi zagrebački nadbiskup 
kardinal Josip Bozanić u zajedništvu sa svim hrvatskim bisku-
pima i mnogim svećenicima. Propovijeda predsjednik Odbora 
HBK za mlade mons. Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački.

• Nakon misnog slavlja mladi će se uputiti prema svojim auto-
busima ispred kojih će ih čekati njihovi animatori koji će ih 
povesti u župe gdje će biti smješteni.

Nedjelja, 6. svibnja 2012. 
• Doručak u obiteljima; Druženje s obiteljima i mladima po žu-

pama; Sudjelovanje na župnoj misi; Program predstavljanja 
gostiju i domaćina; Zajednički ručak.

• Hodočasnicima će biti ponuđen i prigodan program sa zname-
nitostima koje mogu posjetiti. 

SISAK: SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI
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TUMAČENJE LOGOTIPA
Središnja figura loga stilizirana je rimska svjetiljka s kristogra-

mom, iz 4. st., pronađena u Sisku, koja prije svega simbolizira Krista 
u našim životima, koji nam obasjava korake. Ona je izraz naše vjere u 
Krista, istinsko svjetlo u svakome od nas.

Zemaljski život prikazan je kao put koji pred nas stavlja brojna 
pitanja i teškoće, 
kao i raskrižja na 
kojima odlučuje-
mo kojim putem 
krenuti. Kršćani su 
otpočetka Krista 
smatrali svjetlom 
svijeta. Već od 4. 
stoljeća veliko zna-
čenje pridaju pa-
ljenju uljanica na 
početku euharistijskih sastanaka. U kršćanskome bogoslužju svaki 
plamen koji gori uvijek je znak Duha, koji je Gospodin i Životvorac, 
znak one vjere Božjega dara koji prosvjetljuje, grije i pročišćava život. 
Jasno je da je upaljena svijeća znak naše raspoloživosti u dijalogu s 
Bogom i naše ljubavi prema njemu, ali uvijek ostaje ponajprije znak 
njegove ljubavi prema nama.

Mladima koji traže put potrebno je takvo svjetlo da ih vodi. Svjetlo 
o kojem nam Krist govori u evanđelju svjetlo je vjere, Božji milosni 
dar, koji rasvjetljuje srce i razbistruje um. Zato su toliko važne Isu-

sove riječi kojima 
tumači svoj iden-
titet i poslanje: 
“Ja sam svjetlost 
svijeta; tko ide za 
mnom, ne će ho-
diti u tami, nego 
će imati svjetlost 
života.” (lv 8, 12) 
Mladi su pozvani 

da ga prihvate, kako bi i po njima svijet bio osvijetljen istinom i zapa-
ljen ljubavlju Isusa Krista.

Geslo za Susret hrvatske katoličke mladeži je “U sv-
jetlosti hodimo!” – preuzeto iz Prve Ivanove poslanice. 
Svjetlost rasvjetljuje tamu, tako da hod u svjetlosti Kris-
tovoj daje puni smisao životu i čini ga odrazom Božje 
slave. Osobni susret s Kristom prosvjetljuje život, uprav-
lja nas na pravi put i šalje da budemo njegovi svjedoci. 
Novi način gledanja na svijet i ljude, po uzoru na njega, 
uvodi nas u dublje pronicanje otajstva vjere. 
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1. SAKRAMENT KRŠTENJA (KRSTA) 
Priprava za krštenje: svećenik se dogovara s roditeljima i kumovi-

ma za pouke. Roditelji i kumovi imaju obavezu bez odgađanja proći 
te pouke. Susret održavamo, prema dogovoru, prije krštenja u župnoj 
kući. Važan dio priprave roditelja i kumova za krštenje je i sakrament 
svete ispovijedi. Roditelji i kumovi imaju prigodu za ispovijed svakoga 
dana prije večernje svete mise. Obično se kod priprave prolazi i sam 
obred krštenja da roditelji i kumovi u njemu mogu bolje sudjelovati.

Prijava krštenja: u našoj župnoj zajednici sakrament krštenja po-
djeljujemo nedjeljom ili prema dogovoru između svećenika i roditelja 
u drugo vrijeme. Dragi roditelji, kada želite krstiti svoje dijete, prijavi-
te krštenje u župni ured mjesec dana prije samog sakramenta.  

2. SAKRAMENT ŽENIDBE
U našoj župnoj zajednici vjenčanja slavimo subotom ili prema 

dogovoru između zaručnika i svećenika i u drugo vrijeme. Crkveno 
vjenčanje prijavite barem 3 mjeseca prije, jer trebate obaviti zaručničke 
pripreme. U uredu ćete dobiti sve potrebne obavijesti za kršćanski 
sakrament braka. 

Dokumenti koji su potrebni:
• U župnom uredu župe u kojoj su zaručnici kršteni potrebno je 

izvaditi krsni list. 
• Da bi sklopljeni brak vrijedio i za građansko područje treba 

poći u matični ured i ondje zatražiti Potvrdu o ispunjavanju ci-
vilnih pretpostavki za sklapanje braka. 

• Potvrda o zaručničkom tečaju.
3.  SAKRAMENT BOLESNIČKOG POMAZANJA
Pozivamo župljane da nas obavijeste o našoj starijoj i/li bolesnoj 

braći i sestrama, kako bi mogli pristupiti sakramentu svete ispovi-
jedi, bolesničkog pomazanja i pričesti. Bolesnici u šibenskoj grad-
skoj bolnici mogu se za sakramente obratiti bolničkom kapelanu                           
fra Mati Topiću, na mob: 098/870 009.

4.  CRKVENI SPROVOD
Vjernici prijavljuju crkveni sprovod u župni ured na čijem teritori-

ju imaju prijavljen stalni boravak. Misa zadušnica se slavi prema do-
govoru vjernika i svećenika. Misne nakane za svoje pokojnike vjernici 
mogu zapisati u župnom uredu ili sakristiji.

OPĆE UPUTE
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Misna slavlja slavimo u crkvi Gospe van Grada prema sljedećem 
rasporedu:

DAN LJETNO 
RAČUNANJE VREMENA

ZIMSKO 
RAČUNANJE VREMENA

Radni dan
8 – jutarnja misa

19 – večernja misa 18 – večernja misa

Nedjelja
i svetkovina

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

19 – večernja misa 18 – večernja misa
                                                                      

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

ISPOVIJEDANJE
SAKRAMENT POKORE (ISPOVIJEDI) je sakrement ozdravljenja. To 

je sakrement Božjega milosrđa. Svrha je pokore: obraćenje (popravak 
života i duhovna obnova), postizavanje oproštenja grijeha (pomirenje s 
Bogom i Crkvom) i zadovoljština za počinjena (ne)djela. Osnovni joj je 
cilj: proslava Boga u njegovoj svetosti, milosrđu i dobroti, pomirenje 
s njime i borba protiv grijeha. Vlastito je mjesto za sakramentalno 
ispovijedanje crkva ili kapela, a sakrament ispovijedi može dijeliti 
samo svećenik. Po crkvenoj zapovijedi, svaki kršćanin koji je teško 
sagriješio mora ići na ispovijed (naglašena je uskrsna ispovijed). 
Najvažniji i bitni pokornikov čin je kajanje, koje mora biti iskreno i 
stvarno. Pokornik će biti iskren, točan i vjeran istini.  

DAN PRIJEPODNE POSLIJEPODNE
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

RASPORED MISNIH SLAVLJA I ISPOVIJEDANJA
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1.  MINISTRANTI
Ministrantski susreti za vrijeme školske godine su subotom u 10 sati. 

Pozivamo učenike osnovnih škola, djevojčice i dječake, da se uključe u 
ministrantski zbor naše župe. 

2. FRANJEVAČKA MLADEŽ (FRAMA)
Susreti framaša u našoj župi su ponedjeljkom u 20 sati. Mladi čet-

vrtkom animiraju klanjanje pred Presvetim Oltarskim sakramentom,   
nedjeljom večernje euharistijsko slavlje, te sudjeluju u svim župnim ak-
tivnostima. 

3. LITURGIJSKI ČITAČI
U našoj župi čitači za vrijeme euharistijskih slavlja  čitaju u crkvi. 

Sastaju se, za vrijeme školske godine, svakog drugog petka nakon ve-
černjeg euharistijskog slavlja. Mole se i ostali vjernici koje žele čitati 
na euharistijskim slavljima i drugim liturgijskim slavljima da se jave o. 
župniku.

4. PJEVAČKI ZBOROVI
U Župi djeluju tri zbora: zbor odraslih koji pjeva nedjeljom i svetko-

vinom na sv. misi u 9,30 sati, broji oko 25 članova. Probe kroz tjedan 
imaju utorkom nakon večernjeg euharistijskog slavlja. Zbor djece koji 
pjeva nedjeljom na euharistijskom slavlju u 11 sati  čine uglavnom djeca 
od prvog do osmog razreda. Probe pjevanja su subotom u 10 sati. Zbor 
mladih pjeva nedjeljom na euharistijskom slavlju u 18 sati, a ima probe 
petkom u 19 sati. Voditelji zborova: č. s. Mirjana Pavić, mo. Vlatka Nakić 
i David Batinić. Pozivamo sve zainteresirane i koji imaju sluh da se pri-
ključe zborovima, kako bi svojim pjevanjem uzveličali liturgijska slavlja 
i dali slavu Bogu. 

5. ŽUPNA KATEHEZA
Katehezu za vrijeme školske godine održavamo u župnoj kući prema 

ovom rasporedu:

GRUPA DAN VRIJEME

Prvopričesnici ponedjeljak 9 ili 17 h

II., IV., V. i VI. razred subota 9 h
VII. razred petak 10 ili 16 h 
Krizmanici petak / subota 11 ili 15 h / 11 h

DJELOVANJE ŽUPNE ZAJEDNICE
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1.   EUHARISTIJSKO KLANJANJE

Svaki prvi četvrtak u mjesecu u crkvi Gospe van Grada je cjelod-
nevno klanjanje. Nakon jutarnjeg euharistijskog slavlja je izloženje 
Presvetog Oltarskog sakramenta, a poslije večernjeg euharistijskog 
slavlja je klanjanje i blagoslov s Presvetim. Osobito molimo za du-
hovna zvanja iz naše župe. Ostale četvrtke u mjesecu euharistijsko 
klanjanje je nakon večernjeg euharistijskog slavlja.

2. POBOŽNOST SRCU ISUSOVU
Svakog prvog petka u mjesecu molimo pobožnost Srcu Isusovu. 

Prije večernjeg euharistijskog slavlja molimo zlatnu krunicu Presve-
tom Srcu Isusovu i posvetnu molitvu. Mogućnost za sakrament ispovi-
jedi prije i za vrijeme euharistijskog slavlja u 8 i 18/19 sati.

3. PRVA NEDJELJA U MJESECU
U prvu nedjelju u mjesecu molimo 

za duhovna zvanja iz Župe. Preko žu-
pne mise skupljamo milodare za uz-
državanje svećeničkih i redovničkih 
kandidata. 

4. KRUNICA
Svaku večer prije večernjeg euha-

ristijskog slavlja molimo krunicu i Li-
tanije Blažene Djevice Marije.

5. POBOŽNOST SV. ANTI 
Trinaest molitvenih utoraka sv. 

Anti Padovanskom (†1231.)
 

u 18,45 
sati. Prvi utorak 20. ožujka 2012.

• U Župi djeluju ove molitvene za-
jednice: Kraljica mira i Marijina legija. Neka njihove molitve budu 
živa snaga za našu župnu zajednicu, da Bog blagoslovi sav naš rad 
i zalaganje.

POBOŽNOSTI U NAŠOJ ŽUPNOJ ZAJEDNICI
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CVJETNICA - NEDJELJA MUKE GOSPODNJE

• Na Cvjetnicu se Crkva spominje 
ulaska Krista Gospodina u Jeruza-
lem da dovrši svoje vazmeno otaj-
stvo

• U nedjelju (1. travnja 2012.) mise su 
u 8 i 9,30, a večernja misa u 19 sati. 

• Prije župne mise, u 9 sati, procesija 
s maslinovim grančicama kroz cr-
kveni park. Pjevanje Muke Gospodi-
na našega Isusa Krista po Marku. 

•	 Kvarantore - euharistijski dani: nakon župne mise na Cvjet-
nicu početak četrdesetosatnog klanjanja pred Presvetim Oltar-
skim sakramentom u našoj župi, do Velike srijede (4. travnja 
u 19 sati). Kvarantore (Quarantore) - katolički običaj molitve i 
klanjanja koji traje četrdeset sati (naziv potječe od talijanskih 
riječi: quaranta - četrdeset i ore - sati).

• U 11 sati sveta misa u Katedrali s procesijom.

• Prije večernje mise tijekom Kvarantora u 18,50 sati pjevanje is-
povijedi raskajanoga grešnika Davida ispred proroka Natana: 
Pomiluj me Bože, po milosrđu svome (Ps 51, šibenski napjev), za-
tim euharistijski blagoslov, i u 19 sati večernja misa i prigodna 
korizmena propovijed.

VELIKI PONEDJELJAK, UTORAK I SRIJEDA

• U ponedjeljak (2. travnja), utorak (3. travnja) i u srijedu (4. trav-
nja) 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 TJEDAN
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VELIKI ČETVRTAK: MISA POSVETE ULJA

• Biskup na Misi posvete ulja posvećuje Krizmu i blagoslivlje bo-
lesničko ulje.

• U četvrtak ujutro (5. travnja) Misa posvete ulja u Katedrali u 9,30 
sati.     

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

SVETO VAZMENO TRODNEVLJE
1. VELIKI ČETVRTAK: MISA VEČERE GOSPODNJE

• Veliki četvrtak je spomendan Isusove posljednje večere, usta-
novljenja svete mise i svećeničkog reda.

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

• Nakon mise pjevanje Gospina plača i Getsemanska ura, molitve-
ni poklon Presvetom Oltarskom 
sakramentu do 22 sata ispred 
mjesta pohrane Svetotajstva. 

2. VELIKI PETAK MUKE GOSPOD-
NJE

• Na Veliki petak (6. travnja) i Ve-
liku subotu Crkva po drevnoj 
predaji uopće ne slavi otajstva.                     

• U 15 sati križni put za djecu i 
mlade. 

• Navečer Obredi Velikog petka po-
činju u 19 sati: pjevanje Muke i 
prigodna propovijed, potom po-
klon i ljubljenje križa te pričest. 
Prikupljamo milodare za potrebe Svete Zemlje (Jeruzalem).

3. VELIKA SUBOTA

• Na Veliku subotu (7. travnja) Crkva ostaje uz grob Gospodnji 
razmatrajući njegovu muku i smrt i uzdržava se od misne žr-
tve. 
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VAZAM - NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEGA
1. VAZMENO BDJENJE U SVETOJ NOĆI

• Ovo je noć bdjenja Gospodinu, kad vjernici drže u rukama za-
paljene svjetiljke poput ljudi koji čekaju kad će se vratiti Gospo-
din da, kad dođe, njih zateče budne i posadi za svoj stol.

• Obredi uskrsnog bdjenja (7. travnja) počinju u 20 sati: Služba 
svjetla, Služba riječi, Krsna služba i Euharistijska služba. Nakon  
obreda blagoslov uskrsnih jela.

2. DANJA MISA

• U nedjelju (8. travnja) slavimo mise u 8, 9,30, 11 i 19 sati. 

• Nakon svake mise blagoslov jela.

USKRSNI PONEDJELJAK

• U ponedjeljak (9. travnja) 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 biskup šibenski.

UZAŠAŠĆE - SPASOVO 
• Četrdeseti dan po Uskrsu (17. svibnja, četvrtak). Svete mise u  8, 

9,30 i 19 sati.

DUHOVI - PEDESETNICA
• Pedeseti dan po Uskrsu (27. svibnja, nedjelja). Svete mise u 8, 

9,30, 11 i 19 sati. (Završetak uskrsnog vremena.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

KRIŽNI PUT U ŠIBENIKU

• Pobožnost križnog puta za vjernike grada Šibenika na Šubi-
ćevcu, u petak (30. ožujka 2012.) u 16 sati, predvodi biskup 
šibenski msgr. Ante Ivas.

USKRSNO VRIJEME
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RASPORED ISPOVIJEDANJA ZA USKRS

DAN SKUPINA VRIJEME

29. ožujka 2012.
(četvrtak) bolesni i nemoćni 10 - 12 sati

31. ožujka
(subota) prvopričesnici 10 sati

31. ožujka
(subota)

školska djeca 
i mladi 11 - 12 sati

2. - 4. travnja
(ponedjeljak - srijeda)

odrasli

7,30 - 12,30 sati 16,30 - 19,30 
sati

5. travnja
(Veliki četvrtak) 16 - 18 sati

6. travnja
(Veliki petak) 7,30 - 12,30 sati 16 - 18 sati

7. travnja
(Velika subota) 7,30 - 12,30 sati 16 - 19 sati

PRESVETO TROJSTVO 
• U prvu nedjelju poslije Duhova (3. lipnja, nedjelja) slavimo 

svetkovinu Presvetoga Trojstva. Svete mise u 8, 9,30, 11 i 19 
sati.

TIJELOVO

• Na svetkovinu Tijela i Krvi Kristove (7. lipnja, 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.

SVETI ANTE
• Srijeda (13. lipnja), svete mise: 8, 9,30 i 19 sati. Na večernjoj 

svetoj misi blagoslov djece, ljiljana i igračaka.

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA

Svećenici: fra Ivan Vidović (župnik) i fra Perica Maslać (župni vikar).

DAN ljetno računanje vremena zimsko računanje vremena

Radni dan
prijepodne 9 - 12 sati 9 - 12 sati

poslijepodne 17 - 18 sati 16 - 17 sati
Srpanj i kolovoz 9 - 12 sati, poslijepodne ne ureduje

 OBAVIJESTI IZ ŽUPNOG UREDA
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1. Prvu pričest u Župi slavimo u nedjelju, 13. svibnja 2012., u 11 
sati.

• Ispovijed prvopričesnika i njihovih roditelja je u subotu, 12. 
svibnja, u 11 sati.

• Ovogodišnji prvopričesnici (27) su: 

2. Sakrament svete krizme podijelit će msgr. Ante Ivas u subotu, 
26. svibnja 2012., u 10 sati.

• Ispovijed krizmanika, njihovih roditelja i kumova je u petak, 
25. svibnja, u 19,30 sati.

• Ovogodišnji krizmanici (60) su: 

PRVA PRIČEST I SVETA KRIZMA

Baranović, Ante 
Belak, Marin
Belakušić, Lara 
Belamarić, Lovre
Bilan, Roko
Bilić, Ivana
Goreta, Antonio
Jakoliš, Jakov
Jakovljević, Nino

Radovčić, Lucija
Sladić, Antonio
Šarić, Josip
Vidić, Pero
Višnjić, Stipe
Vlaić, Petar
Vudrag, Jere
Zmijanović, Petar K.
Žura, Antonio

Junaković, Domagoj
Karađole, Dario
Kuvač, Mate
Malešević, Patricija
Mikuličić, Lea
Minga, Mateo
Mučalo, Marin
Pentek, Antonio
Radovčić, Antea

Bagarić, Stjepan A.
Balić, Josip 
Batinica, Rosanda
Badžim, Luka
Bego, Ivan
Belak, Sara
Belamarić, Dora
Belamarić, Petra
Bilić, Mia
Bogadi, Antonia
Brakus, Andrea
Burić, Bruno
Čorkalo, Nikolina
Dobra, Bruno
Erak, Iva
Fantulin, Nika
Goreta, Matea
Goreta, Iva
Grgas, Dora
Jakoliš, Matija

Mudražija, Luka
Paić, Lucija
Pamuković, Ante
Perić, Toni
Perković, Andrija
Petković, Leonardo
Petrović, Matej
Piližota, Ena
Ramljak, Petra
Rupić, Bruno
Spahija, Tina
Stančić, Dominik
Stevelić, Nina
Škovrlj, Bruno
Šoda, Stipe
Štampalija Frane K.
Štampalija Franka K.
Štrkalj, Franka
Šuško, Marija
Tabula, Ivo

Jelić, Nikola
Jolić, Josip
Jurić, Marko
Jurić, Matej
Jurković, Ana Marija
Kajtazi, Danijel
Klisović, Anđela
Klisović, Hrvoje
Kljajić, Nikola
Kokić, Josipa
Kovač, Dorotea
Krajina, Mislav
Lončar, Marin
Madunić, Ana
Malenica, Antea
Malenica, Tomislav
Mališa, Antonio
Mailša, Viktorio
Mišurac, Antonio
Mitrić, Mia
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Kršteni od 1. prosinca 2011. do 1. travnja 2012. god.
1. Frane Aužina, sin Gordana i Natali r. Kimer
2. Marko Anđelić, sin Maria i Mate Erceg.

Vjenčani od 1. prosinca 2011. do 1. travnja 2012. god.
1. Daniijel Rak i Ankica Sekso
2. Marko Blaće i Jelena Ježina r. Vukorepa
3. Krešimir Paladin i Deana Ana Šarić

Preminuli od 1. prosinca 2011. do 20. ožujka 2012. god.
1. Miro Vukelja (* 3. 12. 1935. – † 4. 12. 2011.)
2. Cvita Ćaleta (* 14. 3. 1910. – † 11. 12. 2011.)
3. Darko Ramljak (* 11. 1. 1943. – † 11. 12. 2011.)
4. Marko Anić (* 30. 3. 1942. – † 21. 12. 2011.)
5. Zvjezdana Ivić (* 13. 11. 1928. – † 24. 12. 2011.)
6. Stipe Viljac (* 9. 12. 1921. – † 8. 1. 2012.)
7. Mladenka Karadjole (* 16. 10. 1919. – † 10. 1. 2012.)
8. Senka Belamarić (* 17. 7. 1928. – † 21. 1. 2012.)
9. Stjepan Jurić (* 9. 2. 1927. – † 1. 2. 2012.)
10. Heidi Skroza (* 11. 1. 1952. – † 1. 2. 2012.)
11. Miljenko Deronja (* 1. 8. 1945. – † 7. 2. 2012.)
12. Marija Jadrešić (* 1. 11. 1930. – † 15. 2. 2012.) 
13. Jakica Berša (* 16. 8. 1928. – † 26. 2. 2012.)
14. Tonka Bumbak (* 8. 4. 1933. – † 28. 2. 2012.)
15. Boško Picula (* 23. 12. 1929. – † 11. 3. 2012.)

                                  Milodari (od Božića 2011. do Uskrsa 2012.)
• Obitelj Petković 300 kn, Tona Komarica 300 kn, obitelj Paić 200 

kn, N. N. 200 kn, Anka Crnjak 200 kn, Rajka Ercegović 200 kn, 
N. N. 100 kn, N. N. 100 kn, obitelj Karađole 200 kn, Marija Ma-
rić 200 kn, Cvijeta Lokas 100 kn, obitelj Sladoljev-Jolić 200 kn, 
obitelj Dražić-Celić 200 kn, Miroslav Belamarić 200 kn, Ante 
Gverić 600 kn, obitelj Čavrak 200 kn, Anka Milić 300 kn.

• Svim dobročiniteljima koji su pomogli svojim prilozima od 
srca hvala. 

OBAVIJESTI IZ ŽUPNOG UREDA
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BLAGOSLOVLJEN USKRS
ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA!

ŽELE VAM VAŠI
FRATRI I ČASNE SESTRE

POD OKRILJEM GOSPE VAN GRADA

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. 022 212 305
e–mail: gospavangrada@gmail.com
Nakladnik: Župa Gospe van Grada

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

uz pripomoć župljana i dobročinitelja.
Broj 1/2012.(44) 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


