
Ukazanje Gospe od Zečeva

Ponukani potvrđenim čudotvornim događajima koji su 

se zbili tijekom proteklih 500 godina, hodočasnici dolaze 

iz raznih krajeva radi duhovnih i fizičkih ozdravljenja i 

ispunjenja molitvi. Ukazanje se svake godine obilježava na 

tri dana: 5. svibnja, na Blagdan Gospe od Zečeva i 5. kolovoza. 

Početkom svibnja i u kolovozu hodočasti se brodicama i 

pješice u njezinu crkvu na otok Zečevo. Tom se prigodom 

kip Gospe od Zečeva prenosi brodicama na mjesto ukazanja.  

Brojne lijepe pripovijesti povezane s ukazanjem nastale su 

među narodnom.

Tekst: Tatjana Dejanović

Izdavač: 

Župni ured Nin i Turistička zajednica grada Nina

Za izdavača: don Šime Kevrić i Marija Dejanović

Urednica i tekst: Tatjana Dejanović

Fotografije: Ivana Burela, Marija Dejanović, Marin Dejanović, 

Dinko Denona, Damir Matković

Dizajn: Pixel, Zadar

Tisak:

www.nin.hr · tzg-nina@zd.t-com.hr

č



Nin je gradić udaljen 14 km od sjedišta nadbiskupije u Zadru, 

a prema pisanim je tragovima star 3000 godina. Od 16. st. 

poznato je Marijansko svetište zbog čudotvornoga ukazanja 

Blažene Djevice Marije, koja se na poseban način svetkuje 

svake godine uz tradicijske procesije i misna slavlja. U 13. st. 

na otočiću Zečevo, nedaleko od Nina, redovnici pustinjaci 

sagradili su samostan i crkvu u čast Majke Božje. Početkom 

16. stoljeća Turci su zapalili crkvu i samostan, pogubili 

redovnike i odnijeli sa sobom Gospin kip, koji je čudnovatim 

načinom vraćen u Nin. Ninski biskup Juraj Divić ponovno 

je sagradio crkvicu u Gospinu čast na otoku Zečevo. Prema 

zapisima od 5. svibnja 1516. godine Majka Božja se više puta 

ukazala udovici pastirici Jeleni Grubišić. Ukazala se pastirici 

više puta s porukama za narod. Jelena nije povjerovala, 

smatrajući da sanja, pa je tražila neku potvrdu ukazanja 

moleći ispred kipa. Iznenada je kip proplakao. Suze koje  

rone iz očiju Gospina kipa vidjela je Jelena i mnogi vjernici i 

svećenici tog dana, a isto večer to vidješe i neki putnici. Uslijed 

tih čudotvornih prikazanja potvrđenih od mnogih svjedoka, 

tadašnja crkvena vlast prihvaća Gospino ukazanje. 

Brojna svjedočanstva navela su biskupa Divnića da 

utemelji blagdan, koji se uvijek slavi prvoga ponedjeljka 

prije blagdana Uzašašća. Obilježava se velikim misnim 

slavljima u Župnoj crkvi sv. Anselma, procesijskim 

ophodom, nošenjem kipa i zavjetnim cvijećem. 

Zabilježeno je mnogo svjedočanstava ljudi kojima je Gospa 

Ninska pritekla u pomoć i mnogi oboljeli su čudesno 

ozdravili. Vjernici svojoj Gospi zaštitnici prinose zavjetne 

darove, a svojim kućama odnose blagoslovljeno Gospino 

cvijeće, za koje se vjeruje da ima čudotvornu moć. Na 

zavjetni blagdan dolaze vjernici iz Zadra pješice, a 

neki hodočaste bosi. Ninsko je svetište poznato 

među vjernicima Ravnih Kotara i Bukovice, na 

području nekadašnje Ninske biskupije i čitavu 

prostoru nekadašnjega srednjovjekovnoga 

hrvatskog kraljevstva. 

Danas se Gospin kip čuva u Crkvi sv. Anselma – prvoj katedrali 

u Hrvata. Čuva se u kapeli prvotno posvećenoj sv. Marceli, te 

nakon prijenosa kipa tijekom turskih ratova u Nin, Gospi od 

Zečeva. U pregrađenome dijelu kapele uređena je crkvena 

riznica Zlato i srebro grada Nina, gdje se čuvaju: slika s 

prikazom ukazanja, prsten papa Pija II., Judin srebrnjak, 

relikvije ninskih nebeskih zaštitinika: sv. Anselma, sv. 

Marcele i sv. Ambroza, zavjetni darovi i dr.
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