
          POSVETA CRKVE  
---------------------------------------------- 
Hvala ti Kriste za ovaj Dan 
Ovo je dan velik i radostan  
Radostan i Suncem okupan. 
Danas Sunce s Neba jače sije 
i danas nas nježno miluje i grije. 
Danas smo sretni svi  
radosni, ponosni i sjetni. 
A što se to danas ovdje zbiva 
pa danas se u Šurkovcu 
crkva posvećuje. 
I danas se ovdje očituje vjera živa. 
Prije tri godine Spasitelj reče: 
Neka vrelo vjere Šurkovcem poteče. 
Na biskupa danas nazočnoga 
tada Isus posla Duha Svetoga 
koji mu tiho na uho šapne 
da fra Ivu za župnika  
u Šurkovac dadne. 
Dobro je čuo biskup naš dragi 
jer sve po zapovijedi Božjoj 
on vjerno radi. 
I Isus je dragi rekao i istinu ovu 
fra Ivo će u Šurkovcu sagraditi 
Crkvu novu. 
Uz pomoć Vašu i pomoć Moju. 
I evo nas danas u ljepotici ovoj 
crkvi u čast Srcu Isusovom 
napravljenoj. 
U Srce Isusovo smo se svi ugradili 
i sve s Isusom i fra Ivom radili. 
Tad si nam Isuse poruku dao 
i tihim unutarnjim glasom rekao 
kad se u Šurkovcu sa tornjeva 
oglase Zvona. 
tada će biti pobijeđen sotona. 
Jer ovo mjesto nestati neće 
i postat će Svetište najveće 

U ŠURKOVCU !!! 
---------------------------------------- 
Ovdje će fra Ivo moliti na glas 
i Duh Sveti će krstiti vas. 
I ovdje će Isus vas sve ozdravljati 
i za vječni život pripravljati 
i zato danas podignimo ruke Bogu 
danas se do Neba vinuti mogu. 
Bog Otac nas odozgo gleda 
i ništa se njemu sakriti ne da. 
Hvala ti Oče, na svemu Ti hvala 
naša su srca danas na tren stala. 
Molimo vas sada biskupe naš 
da posvetu ovoj Crkvi daš. 
Ključeve njene Fra Ivi podaj 
i u njega se i dalje sigurno uzdaj 
da će ovoj crkvi vjerno služiti 
i vjernike vaše Bogu približiti. 
Duha Svetog skupa ćemo moliti 
i Bogu ćemo dragom mili biti. 
župljani Šurkovca hvalu vam daju 
i dalje se u vašu pomoć uzdaju 
hodočasnici koji su ovdje bili 
i koji će ubuduće ovdje biti. 
Sa srcem će se za sve moliti 
Marija naša dobra Mati 
koja nas sviju vjerno čuva i prati 
i ona nam danas poruku šalje 
U Šurkovac djeco dolazite dalje. 
U ovu našu oazu mira 
u kojoj Božji glas pjeva i svira. 
Anđeli naši oko nas kruže 
i vode nas Isusu bliže i bliže. 
Božji glas nek se daleko čuje 
i koji nevjeruju kad čuju da povjeruju 
Da je u Šurkovcu vjera živa  
i da svima kasnije bolje biva. 
Još jedan put molimo vas  
biskupe Franjo, Oče naš 



da nam riječi utjehe daš 
posveti danas građevinu ovu 
koju vjernici vaši ljepoticom zovu 
Hvala Bogu Ocu i Sinu 
Mi imamo i Šurkovac himnu 
Duh Sveti nadahnu nas 
I za sve nas posla spas 
Ovaj Dan zapamtimo svi 
Stari mladi veliki i mali. 
Naraštaji budući da ne zaborave 
I da u Šurkovac dolaziti nastave. 
Tisuće Tisuće Ljeta 
Nek ova crkva živi 
I Božjem remek 
djelu nek se svak divi. 
Budite nam svi zdravi i veseli 
i opet se u Šurkovcu sreli. 
Sa fra Ivom i se dugo još molili  
i mnogo svoju Crkvu volili. 
kardinale svoje i biskupe sve 
svećenike i časne sestre. 
da nam svima bolje bude 
i da vratimo Isusu mnoge ljude. 
Podijeli nam sada oče Franjo 
Blagoslov svoj, 
živ i zdrav bio na ponos Crkvi 
kršćanskoj. 
Sretan i radostan svima ovaj Dan !! 
             Hvaljen Isus I Marija !!!! 
                                                     
Amen Aleluja  Napisala i čitala 
Anđelka Brešić Kaštela 
 
 


