NEDILJICA
GLASILO ŽUPE BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA

S V E TA

CRNICA - ŠIBENIK
G o d. X I I I .
Ja sam Uskrs spasa! Ja sam
Janje Božje, za vas zaklano.
Ja sam Otkup vaš, od grijeha vaših.
Ja sam život vaš, za život
vječni. Ja sam uskrsnuće
vaše, za vaše oživljavanje
u posljednji dan. Vaše sam
svjetlo u tami lutanja. Vaš
sam Spasitelj u beznađu vaših grijeha.
Ja ću vas povesti do Oca
moga, koji je na nebesima.
Zato, vas pozivam: Dođite k
meni. Ja ću vas, u posljednji
dan, kunem se Bogom živim, uskrisiti svojom uskrsnom desnicom.

Usk r s , 2 0 1 8 .

br. 1 ( 2 4 )

Svake nedjelje, izgovarajući Vjerovanje, ponavljamo
svoju ispovijest vjere u uskrsnuće Kristovo kao događaj
koji predstavlja središte kršćanstva.
Polazeći od toga velikog otajstva, koje je promijenilo
tijek povijesti, i koje se uprisutnjuje u svakom euharistijskom slavlju, možemo razumjeti naše vjerovanje u
uskrsnuće tijela i život vječni.
Postoji, međutim, liturgijsko vrijeme u kojem je ova
središnja stvarnost kršćanske vjere, u svome nauku i
neiscrpnoj životnosti, na osobit način predočena nama
vjernicima, kako bi je još bolje otkrili i vjernije živjeli: to
je korizmeno vrijeme koje nas uvodi vazmeno otajstvo.
Svake godine, u Svetom trodnevlju Krista raspetoga, umrloga i uskrsloga, kako ga nazivamo, naša Crkva, ponovno, u ozračju molitve i pokore, prolazila je kroz završne
trenutke Isusova zemaljskoga života: njegovu osudu na
smrt, uspinjanje na Kalvariju noseći križ, njegovu žrtvu
poradi nas i našega spasenja, njegovo polaganje u grob.
Trećeg dana naša Crkva ponovno proživljava uskrsnuće:
to je Vazam, Isusov prelazak iz smrti u život, u kojemu
se u punini ostvaruju drevna obećanja.
Draga braćo i sestre, neprestano obnavljajmo svoje prijanjanje uz Krista umrloga i uskrsloga. Njegov Uskrs i
naš je Uskrs! Neka nam u uskrslome Kristu, dragi vjernici, bude sigurnost našega konačnog uskrsnuća, želi
župnik fra Nikola.

Mir i dobro
Dragi vjernici, vazmeno otajstvo, kako nam je poznato,
obuhvaća glavne događaje Isusova života. To su muka i
križ smrt i grob, uskrsnuće i uzašašće, i konačno dolazak
Duha Svetoga. Ovim je događajima Isus savršeno očitovao Očevu ljubav, nadvladao je grijeh svijeta, pobijedio
je smrt i ušao u Očevu slavu i s neba poslao svojim učenicima Duha Svetoga da ih upućuju u svu istinu. Ovi događaji označuju početak, mogli bismo reći, posljednjih
vremena u kojima više ne vlada grijeh čovjekov nego ljubav Božja. Ovo otajstvo koje je Isus osobno ostvario, od
tada se ostvaruje u svakome koji vjeruje u Boga.
I mi, kao vjernici, iz korizme prelazimo u vazmeno vrijeme. Upravo, tamo gdje se korizma rastaje od nas, počinje Veliki tjedan milosti Gospodnje. U korizmu nas
je uveo naš otac Biskup (8. i 9. str.). U korizmi slavimo
otajstva naše vjere (3. i 4. str.). U Veliki tjedan ulazimo
da bismo dovršili korizmenu pripravu (5. str.) i započeli
Vazmeno trodnevlje kao najavu Uskrsnuća Gospodinova (6. i 7. str.), koje je Isus izvršio kao ponovni stvoriteljski čin Boga Oca koji je poslao Duha Svetoga da dovrši
njegovo djelo spasenja. Od tada se, po Kristu i s Kristom
i u Kristu, rađaju djeca svjetla i kršćanima se otvaraju
rajska vrata. Naša je smrt iskupljena u njegovoj smrti,
a u njegovu uskrsnuću i naš će život uskrsnuti. Od tada
smo ubrojeni među Kristove vjernike. Zato se prisjetimo 34 pravila kršćanske vjere (14. i 15. str.).

Franjevački samostan sv. Ante Padovanskoga
Mažuranićeva 3a

Šubićevac
22000 ŠIBENIK
Samostanka obitelj

Fra Mario Radman, gvardijan
i župnik
Fra Silvestar Bota ispovjednik
Fra Vice Lucić u miru

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

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

Župa Gospe od Zdravlja
DUBRAVA
Župnik Žarko Maretić
Mob: 098/902-7717

Župa sv. Jeronima

METERIZE
Župnik fra Mirko Klarić
Mob: 098/933-0955

Župa sv. Ante Padovanskoga ŠUBIĆEVAC
Župnik fra Mario Radman
Tel: 022/214-294
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Sveta Nediljica

Korizmeno vrijeme
Pobožnost Križnoga puta

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

Križni put za mlade

U subotu, 17. ožujka 2018., pobožnost Križnoga puta
za mlade Šibenske biskupije, šesnaesti po redu, odvijat
će se na putu Banjevci - Stankovci - Lišane.

Šibenski Križni put

U petak, prije Cvjetnice, 23. ožujka 2018., pobožnost
Križnoga puta za vjernike grada Šibenika počinje u 16
sati u podnožju Šubićevca, od Gimnazije.
Križu sveti, stablo svako
Zavidi ti čarni sjaj,
S takvim lišćem, cvijetom,
plodom, Nikoji ga nema gaj:
Slatko drvo, slatki čavli
Nose teret slatki taj.
Savij grane, stablo silno,
Mekšaj jezgru drvu svom,
Neka mine sva tvrdoća
Prirođena biću tvom,
Tijelu Kralja svevišnjega
Budi mekšom posteljom.
Samo ti si bilo vrijedno
Žrtvu svijeta nositi,
Postat lađom što će k luci
Potopljene voziti,
Koju svu će Jaganjčeva
Sveta Krv orositi.
U sve vijeke budi slava
Trojici božanstvenoj,
Ocu, Sinu, Duhu Svetom,
Koji tješi narod svoj!
Nek se ime višnjeg Boga
Pjeva po vasionoj. Amen.
Sveta Nediljica
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Uskrsna ispovijed
Prva ispovijed za ovogodišnje prvopričesnike
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u subotu, 17. ožujka
2018. u 10 sati za prvu grupu, a za drugu grupu u subotu 24. ožujka 2018., u 10 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, 24. ožujka 2018. u 9,30 sati.
Uskrsna ispovijed za odrasle vjernike
U crkvi Svete Nediljice u Crnici, u Velikom tjednu, na
Veliku srijedu 28. ožujka 2018. u 17,30 sati; nakon ispovijedi slavimo večernju misu u 18 sati.
Uskrsna ispovijed bolesnih i nemoćnih vjernika
U četvrtak, 22. ožujka 2018., od 10 do 12 sati, kućna
ispovijed bolesnih i nemoćnih osoba naše Župe.
Za župnikov posjet svi članovi obitelji mogu biti na
okupu, na stolu postaviti blagoslovljenu vodu i križ s
upaljenom voštanom svijećom. Odrasli vjernici tada
mogu primiti i sakrament bolesničkoga pomazanja.
Župljani mogu brzoglasom prijaviti nemoćne i starije
ukućane za uskrsnu ispovijed: 0989151222.

Korizmeno vrijeme
Pepelnica - Čista srijeda, 14. veljače 2018.
Spomenimo se da smo kršćani; obratimo se i vjerujmo
Evanđelju. Večernja misa u 17 sati.
I. korizmena nedjelja, 18. veljače 2018: Čista
Čista nedjelja: Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju! Župna misa
u 9,30 sati.
II. korizmena nedjelja, 25. veljače 2018: Pačista
Pačista nedjelja: Ovo je Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!
Župna misa u 9,30 sati.
III. korizmena nedjelja, 4. ožujka 2018: Bezimena
Bezimena nedjelja i Nedjelja solidarnosti: Za vrijeme
mise prikupljamo milodare za vjernike i Crkvu u Bosni
i Hercegovini.
Reče Isus: Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići. Župna misa u 9,30 sati.
IV. korizmena nedjelja, 11. ožujka. 2018: Sredoposna
Sredoposna nedjelja: Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te
je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega
vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Župna
misa u 9,30 sati.
V. korizmena nedjelja, 18 ožujka 2018: Gluha
Gluha nedjelja ili Nedjelja prve muke: Došao je čas da
se proslavi Sin Čovječji; a ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. Župna misa u 9,30 sati.
Sveti Josip, ponedjeljak 19. ožujka 2018.
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 Gospodinovo (25. ožujka)
ove godine u utorak, 9. travnja 2018.
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!.

Slavni sveti Josipe, za onu
neiskazanu sreću koju si
imao na zemlji, kada su kod
tvoje smrti bili nazočni Isus
i Marija, i u smrtnoj borbi
tebi pomagali, tebe jačali i
tebe tješili; molimo te ponizno, isprosi i nama tu milost, da se i mi na smrtnome
času sretno i blaženo preselimo u kraljevstvo Božje.
Uzvišeni branitelju umirućih, pohodi nam u pomoć
u času naše smrti; isprosi
nam tu milost da u tom blaženom trenutku, kao i sada,
možemo izustiti utješne riječi: Isuse, Marijo i Josipe,
u vaše ruke predajem dušu
svoju! Amen.
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Veliki tjedan
Puče moj

Nedjelja muke - Cvjetnica

Puče moj, što učinih tebi, ili
u čemu, ožalostih tebe? Odgovori meni!
Ja radi tebe bičevima udarih
Egipat s prvorođencima njegovim, a ti mene predade, da
me bičuju. Puče moj...
Ja izvedoh tebe iz Egipta potopivši Faraona u more Crveno, a ti mene predade glavarima svećeničkim. Puče
moj...
Ja pred tobom otvorih more,
a ti otvori kopljem bok moj.
Puče moj...
Ja pred tobom idoh u stup
oblaka, a ti mene odvede u
sudnicu Pilata. Puče moj...
Ja hranih tebe u pustini manom, a ti mene udari zaušnicama i bičevima. Puče moj...
Ja tebe napojih vodom spasenja iz stijene, a ti mene
napoji žući i octom. Puče
moj...
Ja radi tebe potukoh kraljeve
kananejske, a ti si tukao trstiku glavu moju. Puče moj...
Ja dadoh tebi žezlo kraljevsko, a ti dade glavi mojoj krvavi vijenac. Puče moj...
Ja uzvisih tebe velikom
moći, a ti mene objesi na
drvo križa. Puče moj...
Sveta Nediljica
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Slavlje vazmenoga otajstva, to jest muke, smrti i uskrsnuća Kristova, započinjemo slaviti na Cvjetnu nedjelju
ili Nedjelju muke, 25. ožujka 2018., blagoslovom maslinovih grančica i procesijom, u 9,30 sati.
Nakon procesije nastavljamo s misnim slavljem u crkvi
sv. Nediljice.
Svečanom procesijom s maslinovim granama spominjemo se svečanog Isusova ulaska u Jeruzalem, odnosno
svečanog Isusova prijelaza s ovoga svijet k Ocu - po smrti
i uskrsnuću.

Vazmeno trodnevlje

Vazmeno trodnevlje zapravo je jedan blagdan: počinje
misom Gospodnje večere u predvečerje na Veliki
četvrtak; u petak popodne Crkva slavi muku i smrt
Isusovu; a sveto trodnevlje završava večernjom misom
subotnjeg bdijenja uoči nedjelje Uskrsnuća.

Veliki četvrtak

Na Veliki četvrtak, 29. ožujka 2018., 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 pozvani ovogodišnji kandidati za kriznu, njihovi roditelji i
kumovi.
U crkvi Svete Nediljice u Crnici misu Večere Gospodnje
slavimo u 18 sati. Na misu su pozvani ovogodišnji prvopričesnici i njihovi roditelji.

Veliki petak

U crkvi Svete Nediljice u Crnici obredi Velikoga petka,
30. ožujka 2018., počinju u 18 sati.
Za vrijeme ljubljenja križa prikupljamo milodare za potrebe Svete zemlje.

Velika subota

U crkvi Svete Nediljice u Crnici obred Uskrsnoga bdijenja, 31. ožujka 2018., počinju u 19 sati. Nakon mise blagoslov uskrsnih jela (kao i na Uskrs nakon župne mise).

Uskrsno vrijeme
Uskrs - Vazam, 1. travnja 2018.
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 povjerova. U crkvi Svete Nediljice u Crnici, župnu misu
slavimo u 9,30 sati. Nakon mise obavljamo blagoslov
uskrsnih jela.
Uskrsni ponedjeljak
Uskrsni ponedjeljak, 2. travnja 2018., 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, 8. travnja 2018: 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, 15. travnja 2018.
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, 22. travnja 2018.
Isus reče: Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj
polaže za ovce. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje
i mene poznaju moje, kao što mene poznaje Otac i
ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce. Župna
misa u 9,30 sati.
V. uskrsna, 29. travnja 2018.
Reče Isus: Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u
njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne
možete učiniti ništa. Župna misa u 9,30 sati.
VI. uskrsna, 6. svibnja 2018.
Reče Isus: Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja
ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali
moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi. Misa u
9,30 sati.

Uskrsnici
Kao kršćanski vjernici okupljamo se u kući Božjoj, oko
Kristova oltara, svjedočimo
euharistijsku vjeru. Zato
smo mi pričesnička zajednica vjernika.
Svake nedjelje, kao na Uskrs,
koji traje, a ne prestaje, dragi
vjernici, ispovijedamo svoju
vjeru u Kristovu nazočnost u
prilikama kruha i vina na oltaru, jer nam je u svojoj oporuci ostavio, da se, njemu na
uspomenu, sastajemo i blagujemo za njegovim stolom.
Kroz pričest Tijela i Krvi
Kristove postajemo, mogli
bismo reći, su-tijelo i su-krv
Kristova, to jest stvaramo zajedništvo s Kristom i postajemo jedna obitelj koja slavi
jednoga i pravoga Boga, kao
stvoritelja neba i zemlje.
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Uskrsno vrijeme
Mnogo klasja i zrnja – čini
jedan kruh, a mnogo grožđa
– čini jedan kalež vina. Tako
smo i mi, kao mnoštvo vjernika, jedno s Kristom.
Da bi Crkva, kao zajednica vjernika, mogla izvršiti
čudesno djelo poučavanja
i spasenja, Krist je, u svojoj
Crkvi, među nama, uvijek
prisutan, a osobito u liturgijskim činima; Krist je prisutan u misnoj žrtvi na oltaru,
u svetoj žrtvi pričesnici, u
euharistijskim prilikama.
Okupljeni oko Kristova oltara, svjedočimo euharistijsku
vjeru. Zato smo mi euharistijska zajednica vjernika;
Crkva Kristova koja proslavljuje Boga i zajednica koja
naviješta i dijeli spasenje
svim ljudima dobre volje.
I kada za vrijeme misnoga
slavlja, budemo molili molitvu Očenaša i izgovarali riječi: Kruh naš svagdanji daj
nam danas, sjetimo se, dragi vjernici, da od Boga tada
molimo i za nebeski kruh.
Svake nedjelje, kao na Uskrs,
koji traje, a ne prestaje, uzdignimo oči vjere prema kruhu nebeskom koji se umnaža
na Kristovu oltaru, pa ćemo
se nasititi hranom koja daje
vječni život na nebesima.
Sveta Nediljica
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Uzašašće - Spasovo
Četrdeseti dan po Uskrsu, u četvrtak nakon VI.
uskrsne nedjelje, 10. svibnja 2018., slavimo blagdan
Isusova Uzašašća - Spasovo; u crkve Svete Nediljice u
Crnici za vrijeme večernje mise u 18 sati.
VII. uskrsna, 13. svibnja 2018.
Isus se moli za nas: Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu
koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio
s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi
dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade. Jutarnja
misa u 8,30 sati, a za prvopričesnike u 10,30 sati.
Duhovi - Pedesetnica
Pedeseti dan po Uskrsu, u nedjelju, 20. svibnja 2018.,
slavimo svetkovinu Duhova – Nedjelju Pedesetnicu ili
Pentekoste, u crkve Svete Nediljice u Crnici, za vrijeme župne mise u 9,30 sati.
Presveto Trojstvo
U prvu nedjelju poslije Duhova, 27. svibnja 2018., u
liturgijsko vrijeme kroz godinu slavimo Gospodnju
svetkovinu 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, 31. svibnja 2018., slavimo u crkvi
Svete Nediljice u Crnici za vrijeme župne mise u 9,30 sati.
Istoga dana, večernju misu, u 19 sati, slavimo u katedrali Sv. Jakova u Šibeniku. Tijelovska procesija gradskim ulicama počinje od katedrale nakon večernje
mise. Misno slavlje i tijelovsku procesiju predvodi šibenski biskup msgr. Tomislav Rogić.

Šibenska korizma
Započima sveto i milosno vrijeme Korizme. Vrijeme
ustrajnije molitve, pokore i djela milosrđa.
Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan obnovi u meni!
– kličemo sa starozavjetnim psalmistom, na početku
korizmenog hoda. Dobro je na početku duhovne obnove, na početku naše želje da rastemo u vjeri, približavanju Bogu, svakom dobru, ljubavi i svakoj kreposti uzeti
neko geslo, neki redak Svetoga pisma koji će nas kroz
čitavo vrijeme podsjećati što smo odlučili, što je naš cilj.
Korizma ima za cilj očistiti naše srce, naše duhovne oči,
naš pogledna život i svijet oko nas, da ga gledamo više
očima volje Božje, da ga promatramo kroz Božji plan
spasenja čovjeka koji se događa Kristovim križem i slavnim uskrsnućem.
Kako započeti naše obraćanje Bogu i učvrstiti naše dobre odluke da promijenimo ono što nas onečišćuje i od
Boga udaljava?
Neka polazak bude zahvaljivanje, zahvalnost Bogu za
već primljena dobročinstva. Zahvalnost čisti naše srce.
Čisti ga na taj način što bolje uviđamo Božju blizinu u
našem životu, blagoslove Božje koje smo već primili,
pomoći i milosti kojima nas je Bog do sada vodio. Da
ne stremimo samo za onim što nam još nedostaje, što
bismo željeli ostvariti, a ne gledamo što je već ostvareno,
postignuto. Baš nas zahvalnost nekako zaustavlja, da zastanemo od neprestane trke naprijed, naprijed do još ne
ostvarenoga. Zastati. Zamisliti se, zaustaviti žurbu kojom nas svijet stalno goni i uznemiruje. Zastati i na nov
način sagledati sve što radimo, sve naše međusobne odnose, napraviti svojevrsnu reviziju življenja. Korizmeno
vrijeme u tome nam želi pomoći, kako napisa Pavao Korinćanima: „U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa
pomogoh ti. Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa.“ Zapravo, korizma nam nudi, kao spasonosno
vrijeme od Boga dano, da sve svoje redovite aktivnosti,
riječi i djela, poslove i međusobne odnose, sav svoj život
–pokušamo – vježbamo – živjeti na nov način. Promi-

šljeniji, svjesniji i nadasve
bliži Bogu. Da svoj život
više stavimo pred Boga, u
ruke Božje, pred Božje oči,
u njegovoj prisutnosti.
Ta vježba i pokušaji odgajaju u nama onaj duh ustrajnost u dobru, življenja u
milosti: „Čisto srce stvori
mi Bože i duh postojan obnovi u meni!“ Da uspijemo,
s Božjom pomoću u toj postojanosti – ustrajnosti za
svako dobro i krepost.
Za čisto srce i postojan duh
još je jedan nezaobilazan
preduvjet: kajanje. Pokajati se za ono što nije dobro.
Bolje uočavati vlastite nesavršenosti, slabosti, mane
– grijehe. Grijeh je uvijek
rana na srcu, ono što ga čini
nečistim, a mi molimo za
čisto srce. U Svetom pismu
srce je ishodište svih čovje8
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Šibenska korizma
kovih misli, riječi i djela.
Izvor iz kojega sve drugo
proistječe. Korizma želi očistiti taj izvor naših postupaka, naših djela.
Za kajanje je važna poniznost, priznanje vlastite
grešnosti i traženje oproštenja. A to nas nužno vraća Bogu, milosrdnom Ocu
koji nam šalje svoga Sina da
na spasi. On nam daje jasan
pogled na grijeh – ono što
ne valja i treba odbaciti, ali
uvijek spašava čovjeka, k
sebi dovodi grešnika da ga
iscijeli i na novi put usmjeri.
Početak Korizme odjekuje
prorokovim pozivom: „vratite se k meni svim srcem
svojim posteć`, plačuć` i
kukajuć`. Razderite srca,
a ne halje svoje! Vratite se
Gospodinu, Bogu svome,
jer on je nježnost sama i
milosrđe, spor na ljutnju, a
bogat dobrotom, on se nad
zlom ražali.“ - „Smiluj se,
Gospodine, svojem narodu!
Ne prepusti baštine svoje
sramoti“ i riječima psalmiste: „Smiluj mi se, Bože,
po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši
moje bezakonje! Operi me
svega od moje krivice, od
grijeha me mojeg očisti!“
Sveta Nediljica
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U to milosno vrijeme Korizme, želju za čistim srcem i
postojanim duhom uvode nas Isusove riječi o skrovitoj
molitvi, milostnji, o prikrivenom postu, o pravednosti
koju ne činimo radi ljudi – nego radi Boga. Isus nam
želi očistiti srce na taj način, da što činimo – činimo zato
da se Bogu svidimo, a ne ljudima. Da nas na naša djela
obraćenja ne potiču ljudski obziri, što će tko reći i kako
nas doživjeti, nego da se iz toga izdignemo na veću razinu: činiti ono što znam da je Bogu milo. I kako kaže
Isus: „Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.“
Činiti djela iz ljubavi prema Bogu, iz zahvalnosti za već
primljene milosti i blagoslove. Takav pristup ozdravljat
će i naše međusobne odnose i postupke.Bog se u dobroti
niti može, niti da natkriliti. Zar će nam milosrđe uskratiti ako se potrudimo oko čista srca koje se otvara njegovoj milosti i prepušta njegovu djelovanju? Bog uvijek
dobrotu uzvraća obilnom mjerom, Božanskom mjerom.
Zato ove Korizme ustrajmo u tom našem obraćanju
Bogu koje u nama proizvodi obraćenje i težimo za čistim srcem, ustrajna duha:
Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan obnovi u meni!
Neka nas ta misao vodi kroz sve naše korizmene pobožnosti križnog puta, pokorničkih slavlja, pomirenja u
svetoj ispovijedi, vlastitih žrtava i odricanja za pomoć
potrebnijima od nas.
Neka ova Korizma ujedno bude i dalja priprava za Nacionalni susret obitelji koji će se dogoditi u rujnu mjesecu
ove godine u Solinu. Da naše kršćanske obitelji kroz Korizmu nađu duh postojanosti u svjedočenju vjere Kristove – kroz obiteljsku molitvu i nedjeljnu svetu misu.
U današnjem svijetu poljuljanih vrijednosti i zamućenih
istina samo obitelj svojom ljubavlju i povezanosti bit će
ono plodno tlo za Čisto srce i obnovljeni životni polet.
Svim vjernicima Šibenske biskupije iskreno želim plodonosnu Korizmu, radosno iščekivanje Uskrsa u čistoći
srca i obnovljena duha! Amen. Vaš biskup Tomislav.

Prva pričest
Prva pričest

U župi Bezgrješnoga Začeća u Crnici, kroz ovu vjeronaučnu godinu, za prvu pričest priprema naši kandidati.
Vjeronauk i priprava za prvopričesnike održava se u
crkvenoj dvorani Svetoga Križa u Docu svake subote
u 10 sati i nedjeljom nakon župne mise u crkvi Svete
Nediljice.
Ispovijed za prvopričesnike
Prva ispovijed za ovogodišnje prvopričesnike u crkvi
Svete Nediljice u Crnici, u subotu, 17. ožujka 2018. u
10 sati za prvu grupu, a za drugu grupu u subotu 24.
ožujka 2018., u 10 sati.
Ispovijed za prvopričesnike i roditelje bit će na dan prije prve pričesti, u subotu 12. svibnja 2018. u 10 sati.
Prvopričesnički dan
U nedjelju 13. svibnja 2018. u crkvi Svete Nediljice u
Crnici: jutarnja misa u 8,30 sati za župljane, a misa za
prvopričesnike u 10,30 sati.
Euharistijska molitva:
O sveta gozbo na kojoj se Krist blaguje, slavi se spomen muke njegove, duša se napunja milošću i daje
nam se zalog buduće slave.

Naš je Spasitelj na Posljednjoj večeri, na Veliki četvrtak, ustanovio euharistijsku
žrtvu svoga Tijela i Krvi, da
ovjekovječi žrtvu Križa, sve
dok ne dođe na svršetku svijeta, te je tako Crkvi povjerio spomen-čin svoje smrti
i uskrsnuća: sakrament pobožnosti, znak jedinstva, vez
ljubavi, vazmenu gozbu, 'na
kojoj se Krist blaguje, duša
se napunja milosti i daje
nam se zalog buduće slave'.
Euharistija je cin zahvaljivanja Bogu. Riječi eucharistein i eulogein podsjećaju na
izraelske blagoslovne molitve koje, napose one izgovorene za objedom, navješćuju
čudesna Božja djela: stvaranje, otkupljenje i posvećenje.
Gospodnja večera, jer se radi
o Večeri koju je Gospodin
blagovao s učenicima u predvečerje svoje muke, i o predokusu svadbene gozbe Jaganjčeve u nebeskom Gradu.
Sveta Žrtva, jer uprisutnjuje žrtvu Kristovu, a uključuje i prinos Crkve; sveta misna žrtva, zahvalna,
duhovna, čista i sveta; spomen-čin Gospodnje smrti
i uskrsnuća; euharistijski
sastanak ili zbor (synaxis),
lomljenje kruha.
10
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krizma
Kako je najavio biskupijski
povjerenik za pastoral mladih don Gabrijel Jagarinec,
u subotu 3. ožujka 2018., u
Katoličkoj osnovnoj školi u
Šibeniku, održan je Susret
ovogodišnjih kandidata za
sakrament krizme Gradskog dekanata Šibenske biskupije, na kojemu su bili
nazočni i kandidati iz Župe
Bezgrješnoga Začeća iz Crnice.
Šibenski biskup Tomislav
Rogić, nakon pozdrava,
mladima je posvijestio što
je to sakrament potvrde i
zaključio: Volio bih da sakrament potvrde doživite
tako da ste od Duha Svetog
primili darove nad kojima
ćete kroz život bdjeti i onda
će ti darovi donositi duhovne plodove.
U nastavku susreta animatori su budućim krizmanicima
prikazali vrijednosti koje će
ih obogatiti kroz kršaćnski
život.

Sveta Nediljica
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Krizma

U župi Bezgrješnoga Začeća u Crnici na župnom vjeronauku kroz ovu vjeronaučnu godinu pripremaju se
kandidati za krizmu koja je neizbrisivi Božji biljeg - sakrament. Kao i krstenje, u dušu kršćana utiskuje duhovni biljeg ili neizbrisiv karakter; zato se ovaj sakrament može primiti samo jednom u životu.
Vjeronauk i priprava za krizmanike održava se u svake
subote u 9,30 sati u dvorani Svetoga Križa i nedjeljom
nakon župne mise u crkvi Svete Nediljice.
Ispovijed za krizmanike
Uskrsna ispovijed za krizmanike u subotu, pred
Cvjetnicu, 24. ožujka 2018. u 9,30 sati.
Ispovijed za krizmanike, roditelje i kumove bit će i na
dan prije krizme, u petak, 27. travnja 2018. u 18 sati.
Krizmni dan
U subotu, 28. travnja 2018. u 10 sati, u crkvi Svete
Nediljice u Crnici.
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!

Matica krštenih i vjenčanih
Sav se liturgijski život Crkve kreće oko euharistijske
žrtve i sakramenata. U Crkvi ima sedam Kristovih sakramenata: Krštenje, Krizma, Euharistija, Ispovijed,
Bolesničko pomazanje, Sveti red, Ženidba.
Držeći se učenja Svetoga pisma, apostolskih predaja
i jednodušnog mišljenja sveetih Otaca, kako piše u
Katoličkom katekizmu, ispovijedamo da su svi sakramenti Novoga zakona ustanovljeni od Gospodina našega Isusa Krista.
Isusove riječi i djela za vrijeme njegova skrovitoga života i javnoga djelovanja bili su već spasenjski čini.
Predostvarivali su moć njegova vazmenog otajstva.
Nagoviještali su i pripremali ono što će on dati Crkvi
kada sve bude ispunjeno. Otajstva Kristova života osnova su onomu što Krist, sada, po službenicima Crkve, podjeljuje u sakramentima, jer je "ono što bijaše
vidljivo u našem Gospodinu prešlo u njegova otajstva".
Kao "sile koje izlaze" iz uvijek živog i oživljujućega
Kristova tijela, i kao čini Duha Svetoga koji djeluje u
njegovu tijelu, koje je Crkva, sakramenti su "Božja remek-djela" u novom i vječnom savezu.

Matica krštenih
Toma RADIĆ, kršten 6. kolovoza 2017. u crkvi Svete
Nedijice u Crnici.
Ema KALOPER, krštena 24.
rujna 2017. u crkvi Svete Nedijice u Crnici.
Antonia BEGO, krštena 8.
listopada 2017. u crkvi Svete
Nedijice u Crnici.
Jakov VARNICA, kršten 15.
listopada 2017. u crkvi Svete
Nedijice u Crnici.

Matica vjenčanih
Antonio JAKOLIŠ i Ena
JELIĆ, vjenčani 29. svibnja
2017. u crkvi Svete Nediljice
u Crnici.
12
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Matica umrlih
U Maticu umrlih Župe Bezgrješnoga Začeća upisani
su preminuli s teritorija Župe Crnica koji su imali kršćanski 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.
† Ante VEROVIĆ, 31. prosinca 2016., groblje Kvanj
† Antula BLAŽEVIĆ, 21. siječnja 2017., groblje Kvanj
† Stjepan MIKŠIĆ, 19. siječnja 2017., groblje Kvanj
† Zvonko ŠABIĆ, 28. siječnja 2017., groblje Kvanj
† Ivan KVINTA, 13. velljače 2017., groblje Kvanj
† Nediljka STOJIĆ, 28. veljače 2017. groblje Kvanj
† Neda PURUŠIĆ, 5. travnja 2017. groblje Kvanj
† Šimun ŠOLJAN, 22. svibnja 2017. groblje Kvanj
† Anka MARIČIĆ, 26. svibnja 2017., groblje Bilice
† Nevenka VALIDŽIĆ, 26. lipnja 2017., groblje Kvanj
† Boris BUKIĆ, 13. srpnja 2017., groblje Kvanj
† Ankica JAKŠIĆ, 28. srpnja 2017., groblje Kvanj
† Ika BALJKAS, 7. kolovoza 2017., groblje Kvanj
† Željko LABURA, 26. kolovoza 2017., groblje Crnica
† Blaženka BALJKAS, 3. listopada 2017., groblje Bilice

Sveta Nediljica
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Svim sakramentima, kako
kaže Katolički katekizam,
svrha je posljednji Vazam
Božjega djeteta, onaj koji
ga, kroz smrt, uvodi u život
Kraljevstva. Tada se ispunja
ono što je ispovijedao vjerom i nadom: "Iščekujem
uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka".
Kršćanski smisao smrti
objavljuje se u svjetlu vazmenog otajstva Kristove smrti i
uskrsnuća, u kojem je naša
jedina nada. Kršćanin koji
umire u Kristu Isusu, "iseljuje se iz tijela i naseljuje se
kod Gospodina" (2 Kor 5,8).
Dan smrti je ustoličenje za
kršćanina, na koncu njegova sakramentalnog života,
dovršenje novog rađanja
koje je započelo krštenjem,
konačno "suobličenje" slici Sina (Božjega) što mu je
dano pomazanjem Duha
Svetoga, i sudjelovanje na
gozbi Kraljevstva kojemu je
euharistija bila predokus.
Crkva koja je, kao mati, sakramentalno nosila u svome
krilu kršćane za njihova zemaljskog hodočašća, prati ih
i na kraju puta, da ih preda "u
Očeve ruke", a u nadi izručuje zemlji sjeme njihova tijela
koje će uskrsnuti u slavi.

Pravila za žovot
Pravila za život (Sveto pismo, Matej, 6. poglavlje)
1 Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam 		
plaće u vašeg Oca koji je na nebesima.
2 Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulica-		
ma čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
3 Ti naprotiv, kada daješ milostinju - neka ti ne zna ljevica što čini desnica,
4 da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!"
5 "Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na 		
raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
6 Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je
u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.
7 Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani.
8 Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete.
9 Vi, dakle, ovako molite: Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje!
10 Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji!
11 Kruh naš svagdanji daj nam danas!
12 I opusti nam duge naše kako i mi otpustismo dužnicima svojim!
13 I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga!
14 Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski.
15 Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka."
16 I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima 		
kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.
17 Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice
18 da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji 		
vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.
19 Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci 		
potkapaju i kradu.
20 Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne 		
potkapaju niti kradu.
21 Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.
22 Oko je tijelu svjetiljka. Ako ti je dakle oko bistro, sve će tijelo tvoje biti svijetlo.
23 Ako ti je pak oko nevaljalo, sve će tijelo tvoje biti tamno. Ako je dakle svjetlost koja
je u tebi - tamna, kolika će istom tama biti?
14
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Moj dar za crkvu Svete Nedijice
24 Nitko ne može služiti
dvojici gospodara. Ili će
jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga
prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i
bogatstvu.
25 Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj:
što ćete jesti, što ćete piti; ni
za tijelo svoje: u što ćete se
obući. Zar život nije vredniji
od jela i tijelo od odijela?
26 Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti
sabiru u žitnice, pa ipak ih
hrani vaš nebeski Otac. Zar
niste vi vredniji od njih?
27 A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat?
28 I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske
ljiljane, kako rastu! Ne muče
se niti predu.
29 A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne
zaodjenu kao jedan od njih.
30 Pa ako travu poljsku, koja
danas jest a sutra se u peć
baca, Bog tako odijeva, neće
li još više vas, malovjerni?
31 Nemojte dakle zabrinuto govoriti: 'Što ćemo jesti?'
ili: 'Što ćemo piti?' ili: 'U što
ćemo se obući?'
Sveta Nediljica
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32 Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam
je sve to potrebno.
33 Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost
njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.
34 Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo 		
brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.

Siječanj

Obitelj Dunkić 200 kn, Tomislav Lambaša 1.000 kn,
Frana Tesla 100 kn, Meri Baljkas 50 kn, Vinka Karađple
100 kn, Obitelj Komadina 200 kn, Obitelj Jurin 500 kn,
Marica Škorić 50 kn, Anka Zeljko 150 kn, Ruža Ban 50
kn, Helena Mioč 100 kn, Obitelj od + Antule Blažević
150 kn, Duška Krnić 100 kn, Marija Gojanović 100 kn.

Veljača
Vinka Lemac 50 kn, N.N. 100 kn, Obitelj Zoričić 50 kn,
Mate Pamuković 50 kn, obitelj Nene Rak 200 kn, Anka
Jurišić 100 kn, Tona Jelovčić 100 kn, Božidar Grga 200 kn.

Ožujak

Franka Šarić 50 kn, Mirjana Baljkas 60 kn, Dara Jurić
200 kn, Danica Čeko 50 kn, Obitelj Bejić 200 kn.

Župa Bezgrješnoga Začeća Crnica
Braćo i sestre, uskrsli Krist pobijedio je sve zapreke i povoje života pa i tamu groba i strahotu smrti. Zato, radost
i novost svoga uskrsnuća želi podijeliti sa svima nama.
Uskrsli Gospodin želi da upoznamo Njega i Njegovu
snagu uskrsnuća već ovdje i sada kako bi razne oblike
povoja smrti oslobađali i pretvarali u haljine i odjeću
života.
Čudesna i radosna vijest Kristova uskrsnuća toliko
je bitna za nas i za našu povijest da nas svaka nedjelja
podsjeća na značenje i radost Kristova uskrsnuća. U crkvi Svete Nedjeljice u Šibeniku u Crnici, dakle, slavimo
Uskrs svaki put kada se sastanemo na misno slavlje.

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
od 1. veljače do 31. ožujka
od 1. travnja od 30. lipnja
od 1. srpnja do 31. kolovoza
od 1. rujna do 31. listopada
od 1. studenoga do 8. prosinca

u 16 sati
u 17 sati
u 18 sati
u 19 sati
u 18 sati
u 17 sati
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Glasilo izlazi dva puta
godišnje uz pripomoć
župljana i dobročinitelja
Broj 1/2018. (24) tiskan je
u tiskari Dalmacija-papir u
Splitu, u 400 primjeraka na
16 stranica formata B5
matični broj
01912518
OIB
62155125911
žiro račun IBAN
HR 58 2411 0061 1210 0020 4
16

Sveta Nediljica

