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Dragi župljani i štovatelji Svete Nediljice!Mjesto naših 
nedjeljnih susreta nalazi se u crkvi Svete Nediljice u 
Crnici gdje nas čeka Isusov oltar na koji prinosimo 
žrtveni dar, plod zemlje i rad ruku naših. 
Nedjeljnom misom mi se susrećemo s novorođenim 
Božićem i sjećamo se velikih Božjih djela koja su 
dovršena u Kristu, a od kojih je najveće njegovo 
uskrsnuće. Mi kršćani iščekujemo i Kristov drugi 
dolazak, kad će uskrsnuti i biti proslavljeni članovi 
Kristova mističnog tijela Crkva.  
Nakon proslave župne svetkovine Bezgrješnoga 
Začeća i adventske pripreme, dragi vjernici, neka 
vam je na dobro došlo sveto Porođenje Isusovo i nova 
godina, želi župnik fra Nikola Ćurčija. 

Crkva svetkuje vazmeno 
otajstvo svakog osmog 
dana, koji se pravom 
nazivao danom Gospod-
njim ili nedjeljom. To 
biva prema apostolskoj 
predaji koje potječe od 
samoga dana uskrsnuća 
Kristova. Tog su se dana 
vjernici dužni sastajati 
zajedno, da slušaju Božju 
riječ i da sudjelujući kod 
Euharistije obave spomen 
- čin muke, uskrsnuća i 
proslave Gospodina Isusa 
Krista te da zahvaljuju 
Bogu koji ih “uskrsnućem 
Isusa Krista od mrtvih 
nanovo rodi za živu nadu” 
(1Pt 1,3). Stoga je nedjelja 
prvotan blagdan koji se 
ima predlagati i uporno 
preporučivati vjerničkoj 
pobožnosti, da bude i dan 
radosti i počinka od po-
sla. (SC 106)
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Kršćanska braćo i sestre, dragi župljani!

I ove godine, u pohodu za božićni obiteljski blagoslov, 
u vaše obitavalište, dragi župljani, dolazi vam župnik 
fra Nikola Ćurčija donoseći Božji blagoslov. Ponudit  
će vam novi broj župnog lista “Sveta Nediljica”, koji će 
vas obavijestiti o svim događajima u župi. Ostavit će 
vam božićno pismo i katolički kalendar. Župnik se želi 
susresti s vama i prorazgovarati o svim događajima u 
župi, podijeliti s vama radost Božića i moliti za vašu 
sreću i za blagoslov Božji u vašoj obitelji. 
Prije nego se susretnemo, želim vam ukazati na neko-
liko važnih stvari: 
Savjesno i odgovorno vodite računa o svojoj obavezi 
da svake nedjelje prisustvujete misnom slavlju  u crkvi 
Svete Nediljice u 9,30 sati.
Krštenje djeteta prijavite barem mjesec dana unapri-
jed.
Pripazite da naši pripravnici na prvu pričest i naši 
kandidati za krizmu redovito pohađaju župni vjeron-
auk subotom u crkvi Svete Nediljice: krizmanici u 10 
sati, a prvopričesnici u 10,30 sati.
Pripravu za brak, vjenčanje, prijavite što prije župniku, 
jer morate pohađati Tečaj za brak. 
Svojim bolesnim ukućanima pozovite svećenika da 
im podijeli sakramente bolesnika.
Tko nema pojedine sakramente (krštenje, ispovijed, 
pričest, krizmu ili vjenčanje), a želi ih primiti, neka se 
prijavi župniku da bismo dogovorno mogli organizi-
rati pripravu. 
Nastojte pomagati duhovno i materijalno našu župu 
prema svojim mogućnostima. U listopadu i stude-
nome izmijenjen je krov na  našoj crkvi i uređena van-
jska fasada. Ostali smo u dugovima, pa molimo vašu 
pomoć. 
I župni centar nam ostaje kao zadatak da ga osposo-
bimo za vjerničke susrete. Posebno to očekuju djeca i 
mladi koji se žele susretati u svom župnom centru.
Neka blagoslov, dragi župljani, koji nam je darovan  
Božićem, ostane s vama, želi vam župnik fra Nikola.

www.zupa.crnica.com

Kako smo najavili, otvorili 
smo župnu web stranicu 
25. svibnja 2007. godine. 
Svakako da je to dopri-
nos boljoj međusobnoj 
suradnji između župnika 
i župljana koji vole koris-
titi suvremena sredstava 
komunikacije.
Na naslovnici postavili 
smo župnu crkvu Svete 
Nediljice u Crnici, zatim 
slijede djeca sa cvijećem 
dolaze na groblje, lik 
Gospe Bezgrješne, 
Osnovna škola Jurja 
Dalmatinca u Crnici 
nedaleko od crkve Svete 
Nediljice.  
Web stranice su u nasta-
janju i još nisu u potpu-
nosti dotjerane. 
Na stranici se mogu 
pročitati najosnovnije 
župne obavijesti kroz 
tjedan. info-župe, kratka 
povijest, sakramenti u 
župi, povremeno ned-
jeljna propovijed. Prikaz 
o župnom centru koji 
čeka obnovu i traži 
dobročinitelje. 
Web stranice idejno  je 
oblikovao student ele-
ktotehnike u Zagrebu 
Petar Alfirević, a redovito 
posuvremenjuje župnik 
fra Nikola Ćurčija. 

nikola.curcij@si.t-com.hr
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Proslavu župne svetkovine Bezgrješnoga začeća 
Blažene djevice Marije u Crnici u župnoj crkvi Svete 
Nediljice obavit ćemo prema slijedu kojega smo naja-
vili u župnim obavijestima:

Devetnica
od četvrtka, 29. studenoga do petka, 7. prosinca 2007:
 u 16,30 sati:  Gospina krunica
  molitva Devetnice
 u 17 sati: večernja misa

Trodnevnica
od srijede, 5. prosinca do petka 7. prosinca 2007:
 u 16,30 sati:  Gospina krunica
  molitva devetnice
 u 17 sati: večernja misa

Svetkovina 

u subotu, 8. prosinca 2007:
 u 9,30 sati župna misa
  predvodi i propovijeda 
  fra Vladimir Tadić
 u 17 sati misa zahvalnica
  predvodi i propovijeda 
  fra Vladimir Tadić

Dragi župljani i štovatelji Svete Nediljice, proslavimo 
svetkovinu Bezgrješnoga Začeća na dostojan način. 
Uključimo se u milosno vrijeme koje je pred nama. U 
vrijeme došašća, pripremajući se za proslavu Isusova 
porođenja, neka prva postaja u božićnom slavlju bude 
naša župna svetkovina. 

Proslava  župne svetkovine 
Bezgrješnoga začeća Blažene 
djevice Marije u Crnici

Propovjednici

Ove godine župnu svetko-
vinu Bezgrješnoga Začeća 
slavimo u tri dijela: devet 
dana daljnje pripreme, 
tri dana neposredne 
pripreme i dan svetkovine
Za vrijeme devetnice, od 
četvrtka, 29. studenoga do 
petka, 7. prosinca 2007., 
svaku večer, u 16,30 sati, 
molit ćemo Gospinu kru-
nicu i Lauretnske litanije, 
molit ćemo molitve iz 
Devetnice  Svete Nediljice, 
a nakon toga, u 17 sati, 
slavit ćemo večernju misu.
Tri posljednja dana de-
vetnice, od srijede, 5. do 
petka, 7. prosinca 2007., 
slavit ćemo kao trod-
nevnicu. Prve dvije večeri 
u trodnevnici, u srijedu 
5. i u četvrtak 6. prosinca 
t.g. misno slavlje predvodi 
i propovijeda prof. dr. sc. 
fra Stipe Nimac iz Splita, a 
treću večer trodnevnice, u 
petak 7. prosinca t.g., misno 
slavlje predvodi i propovi-
jeda vicepostulator dobroga 
oca Antića fra Vladimir 
Tadić iz Zagreba.

Na dan svetkovine, u su-
botu, 8. prosinca t.g., župnu 
misu u 9,30 sati i večernju 
misu zahvalnicu u 17 sati 
također predvodi i propo-
vijeda fra Vladimir Tadić iz 
Zagreba
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Župni vjeronauk

Kandidati za prvu pričest mogu bili učenici III. razreda 
osnovne škole ili stariji učenici koji se nisu pričestili.
Župni vjeronauk za prvu pričest obuhvaća nedjeljni 
susret na župnoj misi u 9,30 sati, susret sa župnikom 
nakon župne mise i vjersku obuku subotom u 10,30 
sati.

Slavlje Prve svete pričesti upriličit ćemo u nedjelju, 
25. svibnja 2008. u 9,30 sati.  

Kandidati za krizmu mogu biti polaznici VIII. razreda 
osnovne škole ili stariji učenici koji se nisu krizmali.
Župni vjeronauk za krizmu obuhvaća nedjeljni susret 
na župnoj misi u 9,30 sati, susret sa župnikom nakon 
župne mise i vjersku obuku subotom u 10 sati. 

Slavlje podjele sakramenta krizme imat ćemo u 
subotu, 31. svibnja 2008. u 10 sati.  

Katekumenat

Katekumenat ili vjeronauk za punoljetne osobe koji 
nisu primi sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, 
krizmu i pričest; sva tri ili dva ili jedan od ovih 
sakramenata, među koje je uključena i ispovijed), 
obavljamo prema dogovoru.  

Ministranti

Članovi ministrantskoga zbora naše župe imaju 
redovite susrete, poslužuju na župnoj misi, sudjeluju na 
vjerskim susretima, natjecanjima i izletima. Kandidati 
mogu biti samo polaznici župnoga vjeronauka koji su 
se pripremaju za prvu pričest ili su se već pričestili. 
Nove članove pripremamo tri mjeseca i uvodimo ih u 
službu  početkom prosinca. Susret ministranata: svake 
prve subote u mjesecu u 10,30 sati.

Župne djelatnosti

Euharistija

Euharistija je jedan od 
tri osnovna sakramenta 
uvođenja u kršćanstvo. 
Krist je prisutan u Eu-
haristiji pod prilikama 
kruha i vina; ne samo da 
mu se klanjamo i divimo, 
već da ga i blagujemo. On 
je htio da bude naša hrana 
za nadnaravni život koji 
smo primili u krštenju. 
Sam je rekao: «Ako tko 
jede od ovoga kruha, 
živjet će zauvijeke» i «Tko 
jede tijelo moje i prije krv 
moju, ima život vječni».
Stoga Crkva poziva svoje 
članove da često pristupa-
ju svetoj pričesti, posebno 
u važnijim zgodama 
života ili za vrijeme slav-
lja crkvenih svetkovina i 
blagdana. 
Kršćanin može uvijek 
pristupiti pričesti kada 
nije u smrtnom grijehu.
Posebna pažnja se pridaje 
spremanju djece za ovaj 
sakramenat. U župama se, 
nakon obuke za vrijeme 
trajanja župnoga vjerona-
uka, priređuje zajedničko 
misno slavlje prve pričesti; 
za naše pripravnike u ned-
jelju, 25. svibnja 2008. u 
9,30 sati. 
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Župni zbor

Od osnutka naše župe, kroz četrdesetak godina, ustalio 
se crkveni zbor». Da bi liturgijsko slavlje bilo svečanije, 
molimo sve vjernike, da se pridruže župnom zboru. 
Probe pjevanja održavaju se  subotom u 17 sati.

Čitači misnih čitanja

U našoj crkvi organizirali smo i grupu čitača na 
misnim slavljima. Probe za odrasle čitače održavamo 
poslije pjevanja, a za mlađe čitače subotom nakon 
vjeronauka.

Župni Caritas

U župi Bezgrešnog Začeća u Crnici župni Caritas os-
novan je 19. studenoga  2005., a naš biskup msgr. Ante 
Ivas, dekretom br.156/05, od 4. ožujka 2005. potvrdio 
je članove Caritasa naše župe. Svaki vjernik može se 
uključiti u volunterski rad ili svojim prilogom pomoći 
našu karitativnu djelatnost.

Pravila za život

Vjerovat ću u Boga, ljubit 
ću ga svim srcem. Hvalit 
ću Boga i molit ću mu se. 
U nedjelju i blagdane s 
Božjim ću narodom slaviti 
svetu misu. Poštivat ću 
roditelje i imati na pameti 
da sam i ja odgovoran 
za našu obitelj. Čuvat 
ću svoje zdravlje i s 
poštivanjem njegovati 
svoje tijelo. Poštivat ću 
svakoga čovjeka. Svakome 
ću pomagati, nikome neću 
štetiti. Rado ću posuđivati 
i dijeliti s drugima ono što 
imam. Uvijek ću govoriti 
istinu. Sve ću dužnosti 
savjesno izvršavati.
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Liturgijski kalendar

Došašće
Prva nedjelja došašća, ove godine 2. prosinca, početak 
je liturgijske ili crkvene godine. Došašće ili advent 
vrijeme je razdoblje liturgijske godine koje traje 
četiri nedjelje prije Božića. Današnje došašće, nakon 
Kristova odlaska - Uzašašća, je vrijeme iščekivanja 
ponovnog dolaska Spasitelja na kraju vremena.
Obećani dolazak Boga u liku čovjeka - došašće - 
adveniat -  ispunilo se na Božić. Bog i čovjek susreli 
su se u Bogočovjeku - u osobi Isusa kao Spasitelja. 
Starozavjetno otajstvo iščekivanja Spasitelja, Isusovo 
rođenje i otkupiteljska žrtva na drvu križa, Crkva je 
postavila u vremenski ciklus građanske godine.

Misno slavlje u došašću
 nedjeljom i svetkovinom
  župna misa u 9,30 sati 

 radnim danom 
  u predvečerje

Božićno vrijeme 

Ispovijed

Bolesnička božićna ispovijed
Stariji, bolesni i nemoćni vjernici koji žele obaviti 
pojedinačnu božićnu ispovijed i pričest, neka se 
prijave brzoglasom ili prijavom ukućana u Župni 
ured ili u sakristiju. a župnik će ih posjetiti u petak, 
21. prosinca 2007., od 10 do 12 sati.  

Dječja božićna ispovijed
U subotu, 15. prosinca 2007. u 10 sati za učenike od 
IV. do VIII. razreda, kao i za ovogodišnje krizmanike, 
u crkvi Svete Nediljice. 

Božićna ispovijed za odrasle vjernike
U četvrtak 20. prosinca 2007. u 16 sati u crkvi Svete 
Nediljice. 

Milosno vrijeme

U naumu Tvorca svijeta 
čovjek je stvoren na sliku 
Božju. U raju zemaljskom 
Boga i čovjeka razdvajalo 
je samo stablo spoznaje 
dobra i zla. Nakon što 
je čovjek svojevoljno 
prekršio zabranu te jeo 
sa stabla života, Bog ga 
je kaznio izgonom iz raja 
te je posjekao stablo. U 
prostoru istočno od raja 
počela je duga povijest 
čovječanstva. Čovjek je 
molio Boga da se ponovno 
susretnu ispod stabla 
života. Bog se čovjeku 
smilovao te mu je obećao 
da će opet zasaditi stablo 
koje daje život. Kroz staro-
zavjetne knjige protkana je 
proročka vizija iščekivanja 
ponovnog susreta Tvorca 
svijeta i čovjeka. 
Susret se dogodio opet 
čovjekovu u vremenu. Bog 
je odlučio uzeti čovjekovu 
narav da bi čovjek mogao 
uspostaviti susret s Bo-
gom. 
Obećani dolazak Boga 
u liku čovjeka - došašće 
- adveniat -  ispunilo se na 
Božić. Bog i čovjek sus-
reli su se u Bogočovjeku 
- u osobi Isusa kao Spa-
sitelja. Spasitelj je pozvao 
čovjeka da pođe na put 
do novozasađenog stabla 
života i da okusi plodove 
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Božićno vrijeme

Badnjak
U ponedjeljak, 24. prosinca 2007: polnoćka u 24 sata. 

Porođenje Gospodinovo - Božić 
U utorak, 25. prosinca 2007: župna misa u 10,30 sati.  

Sv. Stjepan prvomučenik
U srijedu, 26. prosinca 2007: župna misa u 9,30 sati.  

Silvestrovo - Stara godina
U ponedjeljak, 31. prosinca 2007: župna misa u 16 sati. 
Na kraju mise, za sretan završetak građanske godine, 
pjevamo zahvalni himan Tebe Boga, hvalimo.

Nova godina - Marija Bogorodica
U utorak, 1. siječnja 2008: župna misa u 10,30 sati. Na  
početku župne mise pjevamo pjesan O dođi Stvorče, 
Duše Svet. 

Bogojavljenje - Tri kralja
U nedjelju, 6. siječnja 2008: župna misa u 9,30 sati. 
Za vrijeme mise obavljamo blagoslov vode - obred 
vodokršća. Vjernici trebaju ponijeti svoju posudice za 
blagoslovljenu vodu.

Krštenje Gospodinovo
U nedjelju, 13. siječnja 2008. župna misa u 9,30 sati.  

Vrijeme ‘kroz godinu’
Liturgijski ili bogoslužni kalendar obilježava vrijeme 
crkvene godine u kojemu kršćani slave Isusovo 
otajstvo spasenja. Crkvena godina razdijeljena je na 
tri bogoslužna vremena: božićno vrijeme, uskrsno 
vrijeme i vrijeme kroz godinu.
Vrijeme kroz godinu traje 33 ili 34 tjedna i dijeli se 
u dva vremenska razdoblja. Prvo razdoblje traje od 
ponedjeljka po blagdanu Krštenja Gospodinova 
do Pepelnice. Drugo razdoblje traje od ponedjeljka 
poslije Duhova do došašća. 

Darovno vrijeme

Da čovjek ne bi izgubio 
nadu u dolazak Spa-
sitelja svijeta, Bog je u 
prolaznosti vremena slao 
svoje glasnike - proroke 
da upozoravaju čovjeka 
na skori Otkupiteljev 
pojavak. Kad se ispunilo 
vrijeme, dakle u punini 
vremena - u posljednje 
vrijeme, Tvorac svijeta 
najavio je preko arkanđela 
Gabrijela blagu vijest 
- Blagovijest - da će se po 
Duhu Svetom utjeloviti 
Bog u liku čovjeka. Tako 
je Marija Bogorodica 
rodila Isusa u Betlehemu, 
rodio se mali Bog - Bogić.
U crkvi Svete Nediljice u 
Crnici i ove ćemo go-
dine uprisutniti Isusovo 
rođenje u likovnom 
izražaju Božićnih jaslica. 
Vanjski božićni ugođaj da-
ruje nam, kao vjernicima, 
mirboženje - mir Božji 
među nama koji nam je 
Isus donio kada se utjel-
ovio među nama.
Proslava Porođenja Gos-
podinova, nakon Kris-
tova odlaska - Uzašašća, 
jest vrijeme iščekivanja 
ponovnog dolaska Spa-
sitelja na kraju vremena.
Zato nam je, dragi vjerni-
ci, Božić darovno vrijeme 
jer nam je dobri Bog 
darovao samoga sebe
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Nakon božićnih blagdana, štovani župljani, obavješta-
vamo vas kao člana župne zajednice Bezgrešnog Začeća 
u Šibeniku na gradskom području Crnica o pastoral-
nom pohodu vašem domu i vašoj obitelji kroz božićne 
vrijeme kada ćemo obaviti Božićni obiteljski blagoslov. 
Blagoslov znači da ćemo zajedno - članovi vaše obitelji 
i vaš svećenik - zazvati Božje «blago» za osobe s kojima 
živimo i za stvari s kojima se u životu služimo. 
Stoga vas molimo, dragi vjernici, da se pripremite za 
posjet vašega župnika. Članovi obitelji, po mogućnosti, 
trebaju bi biti na okupu, uz križ, upaljenu voštanu 
svijeću i blagoslovljenu vodu, bez televizije, video-
rekordera, radija, kazetofona, računala... Vaši prijatelji 
i gosti, u koliko se tada nađu kod vas, mogu također 
prisustvovati blagoslovu. 

Blagoslov obitelji obavljamo od četvrtka 27. 
prosinca 2007. do četvrtka, 3. siječnja 2009. ujutro 
od 9 do 13 sati i poslije podne od 15 do 19 sati.  

U četvrtak, 27. prosinca 2007: Sv. Ivan Evanđelist
Prije podne: Istarska ulica, parni brojevi 
Poslije podne: Tijatska ulica, Primoštenska ulica, 
  Put Vuka Mandušića

U petak, 28. prosinca 2007: Nevina dječica
Prije podne:  Ulica Sedmog kontinenta
Poslije podne: Put Tanaje, Ivanjski put

U subotu, 29. prosinca 2007:
Prije podne:  Stara cesta
Poslije podne: Kaprijska ulica

U nedjelju, 30. prosinca 2007:
Prije podne:  Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne: Ulica Kralja Zvonimira, 
  od br. 25. do broja 63 

Božićni obiteljski blagoslov 
u Župi Bezgrješnoga Začeća

Kraljevski darovi

Iz Svetoga pisma (Mt 2, 
1-12) doznajemo da su 
se Isusu u Betlehemu 
poklonila tri mudraca i 
donijela mu kraljevke da-
rove: zlato, tamjan i mirtu. 

Božanski miomiris
Nožem se ureže u koru 
grane iz čijih “rana” iscure 
mliječno bijele kapljice 
smole koje se na zraku 
skrute i postanu zlatne 
boje. Smola se od prvih 
zarezivanja odstranjuje 
i baca. Radnja se ponovi 
nekoliko tjedana kasnije. 
Tek trećim urezivanjem 
iscure kapljice smole 
koje zovemo tamjan 
(grčki: thymiana). Na 
ovaj se način stoljećima 
u Somaliji, Saudijskoj 
Arabiji, Jemenu i Omanu 
sabirala mirisna smola. Na 
pustim mjestima, obas-
jani žarkim suncem, rastu 
gajevi miskoga raslinja 
iz porodice Boswellia. 
Postoji desetak vrsta tam-
janovoga grmlja. Opće 
su im značajke neparno 
perasti listovi te mali cvje-
tovi sabrani u cvatove od 
dva do pet cvjetova. Plod 
im je u obliku koštice. 
Najkvalitetniji tamjan 
dobivao se u prodolini 
između omanske pustinje 
i planine Dhofara. Ovo se 
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U ponedjeljak, 31. prosinca 2007: Silvestrovo
Prije podne:  Ulica Kralja Zvonimira, 
  od br. 65. do broja 160
Poslije podne: Ne obavljamo blagoslov

U utorak, 1. siječnja 2008: Marija Bogorodica 
Prije podne: Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne: Ne obavljamo blagoslov

U srijedu, 2. siječnja 2009:
Prije podne:  Ulica Stipe Ninića, Ulica Paške Trlaje
Poslije podne: Zagrađe, Ulica Ive Zaninovića

U četvrtak, 3. siječnja 2008:
Prije podne: Drvarska ulica, Biogradska ulica, 
  Ulica Drniških žrtava, Kornatska ulica,  
  Mosećka ulica, Tišnjanska ulica
Poslije podne: Bilićka ulica, Banjevačka ulica, 
  Ulica Razoraka i Bregovita ulica

Ako ne uspijemo obaviti blagoslov u navedenim dani-
ma, učinit ćemo to naknadno prema dogovoru između 
članova obitelji i župnika.

područje nazivalo Arabia 
Felix - Zlatna Zemlja. 
Tamjan se koristio u ob-
redne svrhe i smatrao se 
“božanskim mirisom”. 

Božanski dar
Oko 1000 grama 
narančastog zlata, odnos-
no 22-karatnog zlata, sa-
drzi 925 grama čistog zlata 
i 75 grama primjesa srebra 
i bakra. Manje je vrijedno 
žuto 18-karatno i zeleno 
15-karatno zlato. Bakar 
daje zlatu topliji, crven-
kastiji, a srebro blijeđi 
ton. Karat (grč. keration = 
rogač, sjemenka rogača) 
je mjera za drage kovine. 
Jedan karat ima 0,2 grama 
težine. Oznaka zlata: 24-
karatno zlato = 1000‰ 
čistoće; 18-karatno zlato = 
750‰; 14-karatno zlato = 
583‰ (‰ = promil - pro 
mile = tisućeti dio).

Božanski lijek
Mirta je mediteranska 
biljka sa zimzelenim lis-
tovima i bijelim cvje-
tovima (grčki: myrtos). 
Urezivanjem “rana” na 
kori stablilje dobiva se 
mirtova smola - smirna 
(grčki: smyrna) koja služi 
za kad - kađenje u vjer-
skim obredima, za miris, 
za melem - u liječenju 
rana, kao i za balzamirnje 
pokojnika.

Poklon mudraca (Mt 2,1-12)
Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane 
Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Je-
ruzalemu raspitujući se: Gdje je taj novorođeni kralj 
židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu 
se dođosmo pokloniti.
Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruza-
lem s njime. Zatim ih posla u Betlehem: Pođite, reče, i 
pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi 
da i ja pođem te mu se poklonim.
Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj 
vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i za-
ustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše 
zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu 
u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, 
padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje bla-
go i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. 
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Od Nediljice do Nediljice

Iz mjesec u mjesec, dragi 
vjernici i štovateli Svete 
Nediljice, kroz liturgijsku i 
građansku godinu, poseb-
no obilježavamo i slavimo 
„mladu nedjelju“ - prvu 
nedjelju u mjesecu. 
Na mladu nedjelju 
molimo i prikupljamo 
milodare za svećeničke i 
redovničke kandidate.
Obavljamo blagoslov 
s Presvetim Oltarskim 
Sakramentom. 
Posebno se svakoga 
mjeseca sjećamo pokojni-
ka iz župe Crnica koji su 
umrli u tom mjesecu.
U četvrtke u svakom 
mjesecu molimo Gospinu 
krunicu i Lauretanske 
litanije za svećenička i 
redovnička zvanja.

Četvrtak, 27. srpnja 2006.
Obavljena primopredaja Župe Bezgrješnoga Začeća 
između bivšega župnika fra Ante Vukušića i novoga 
župnika fra Nikole Ćurčije. 
Petak, 28. srpnja 2006.
Novi župnik Crnice fra Nikola stanovat će u Župnoj 
kući Gospe Van Grada u Varošu dok se ne useli u 
Redovničku kuću Svetoga Ante na Šubićevcu.
Nedjelja, 30. srpnja 2006.
Župnik je imao nastupnu misu i predstavio se vjernici-
ma u crkvi Svete Nediljice u Crnici u 9,30 sati.
Ponedjeljak, 21. kolovoza 2006. 
Susret župnika sa članovima župnog vijeća. Raspravili 
su o vjerskim slavljima u župi, o župno kući, o krovištu 
crkve i o pokretanju novoga župnog lista.
Utorak, 26. rujna 2006. 
Župnik je posjetio Osnovnu školu Jurja Dalmatinca. 
Susreo se s ravnateljicom gosp. Stankom Krajina i s 
vjeroučiteljicom Antonelom Hadić. Razgovarali su o 
budućoj suradnji i o odgoju djece.  
Četvrtak, 28. rujna 2006. 
Župnik je pozvao krovara Jakova Mamića da pregleda 
krovnu konstrukciju na crkvi Svete Nediljice. 
Četvrtak, 5. listopada 2006.
Braća Tadići iz Splita postavili su razglas u crkvi: 
pojačalo i dva mikrofona na oltaru i ambonu, četri 
zvučnika u ckvi i jedan na ulazu koji se postavlja po 
potrebi. Trošak: 11.800 kn. 
Srijeda, 1. studenoga 2006.
Svetkovina Svih Svetih. Župnik je poslije mise ispred 
crkve održao odriješenje za sve pokojne.  
Nedjelja, 26. studenoga 2006.
Svetkovina Krista Kralja. Preko mise župnik je pred-
sta-vio prvi broj župnog lista “Sveta Nediljica” i novi 
katolički kalendar svetoga Lovre, kojega je tiskalo dva-
naest župa samostanskog okružja. 
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Siječanj
Mjesec u kojemu ulazimo 
novu građansku godinu; 
mjesec u kojemu župnik 
završava božićni obiteljski 
blagoslov u župi.

Veljača
Mjesec u kojemu počinje 
korizma, 6. veljače, kao 
pokorničko vrijeme. 
Svakog korizmenog petka 
u 15,30 sati i svake koriz-
mene nedjelje u 9 sati, pr-
ije župne mise, obavljamo 
pobožnost Križnoga puta. 

Ožujak
Mjesec svetkovine Uskrsa, 
ove godine 23. veljače. 
U ovom mjesecu obavl-
jamo zajednički Križni put 
na Šubićevcu u petak pred 
Cvjetnicu, 14. ožujka u 16 
sati. 
Na poseban način slavimo 
Cvjetnicu, 16.ožujka, 
ophodom i blagoslovom 
maslinovih grančica 
prije župne mise, u 
9,30 sati. U predvečerje 
Velikog četvrtka u crkvi 
Svete Nediljice u Crnici 
misu Večere Gospodnje 
slavimo u 18 sati. Obredi 
Velikog petka, 21. ožujka, 
počinju u 18 sati. Obredi 
Uskrsnoga bdijenja, 22. 
ožujka, počinju u 19 sati
Uskrs, u nedjelju 23. 
ožujka, slavimo u 9,30 sati 
u crkvi Svete Nediljice.

Petak, 8. prosinca 2006.
Svetovina Bezgrješnoga Začeća Blažene Djevice Marije 
- Sveta Nediljica, Zaštitnica Župe u Crnici. Misno slav-
lje u Župi Bezgrješnoga Začeća u crkvi Svete Nediljice u 
Crnici u 9,30 sati predvodio župnik fra Nikola Popodne 
je svečana misa u 17 sati koju je predvodio otac biskup. 
U koncelebraciji su sudjelovali župnik fra Nikola, gvar-
dijan fra Mate Topić,  fra Ivan Maletić, fra Ante Vukušić 
i fra Božo Ćurčija.
Srijeda, 27. prosinca 2006.
Danas je župnik započeo božićni pohod i blagodslov 
obitelji u župi. Prema određenom rasporedu župnik 
namjerava sve obitelji pohoditi kroz božićne dane. 
Nedjelja, 31. prosinca 2006.
Svetkovina Svete Obitelji – Silvestrovo; Stara godina. 
Župnik je na kraju mise iznio duhovnu statistiku župe. 
Ponedjeljak, 1. siječnja 2007. 
Sveta Marija Bogorodica – Dan mira. Misno slavlje 
u crkvi Svete Nediljice u Crnici u 10,30 sati, sat vre-
mena kasnije nego obično. Župnik je na početku nove 
građanske godine zazvao Duha Svetoga za sreću i bla-
goslov u novoj godini.  
Subota, 6. siječnja 2007.
Bogojavljenje – Tri Kralja – Vodokršće. Misno slavlje u 
u Crnici u 9,30 sati. Prije mise župnik fra Nikola obavio 
je obred blagoslova vode koju su vjernici ponijeli sa 
sobom svojim kućama. 
Petak, 19. siječnja 2007.
Župnik je imao susret sa župnim ekonomskim vijećem, 
dao financijski izvještaj, razgovarali o obnovi župne 
kuće i potpisali blagajničke dnevnike. 
Nedjelja, 25. veljače 2007.
Prije misnog slavlja pobožnost Križnoga puta u 9 sati. 
Preko mise pepeljenje vjernika. Poslije mise roditeljski 
sastanak s roditeljima krizmanika. 
Utorak, 6. ožujka 2007. 
Župnik je polao župni list i u njemu posebni molbu na 
71 adresu za pomoć obnove župnog centra. Poslano je  
na 43 poduzeća koja djeluju na teritoriju župe i na 28 
izvan župe. 
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Travanj
Mjesec intenzivne 
priprave za sakramente 
svete pričesti i krizme.

Svibanj
Svibanj je najljepši mjesec 
u godini i posvećen je 
našoj Gospi. To je mjesec 
svibanjskih pobožnosti 
koje obavljamo u crkvi 
Svete Nediljice svaku 
večer u 17,30 sati, a misu 
slavimo u 18 sati.
U svibnju imamo dva 
župna slavlje: Slavlje Prve 
svete pričesti u nedjelju, 
25. svibnja 2008. u 9,30 
sati i slavlje podjele sakra-
menta krizme u subotu, 
17. svibnja 2008. u 9,30 
sati.  

Lipanj
U mjesecu lipnju 
završavamo vjeronaučnu i 
školsku godine, u  nedjelju 
15. lipnja, za vrijeme slav-
lja župne mise u 9,30 sati. 
Učenici pripremaju čitanja 
i prigodnu vjerničku 
molitvu. Tebe Boga 
hvalimo, svi ćemo pjevati 
i Bogu zahvaliti na još 
jednoj uspješno završenoj 
školskoj i vjeronaučnoj 
godini.

Srpanj - kolovoz
Za vrijeme ljetnih mjeseci 
župnu misu slavimo kao i 
kroz godinu: u 9,30 sati.

Petak, 30. ožujka 2007.
Zajednički Križni put za građana Šibenika na Šubićevcu 
predvodio je šibenski biskup msgr. Ante Ivas.  
Nedjelja, 1. travnja 2007.
Cvjetnica. Prije misnog slavlja blagoslov maslinovih 
grančica ispred groblja u 9,15 sati.
Veliki četvrtak, 5. travnja 2007. 
Župnik je sudjelovao na misi posvete ulja u katedrali u 
9,30 sati. Popodne je misa Večere Gospodnje u Crnici 
u 18 sati. 
Veliki petak, 6. travnja  2007.
Obred Velikog petaka u 18 sati u Crnici. Uz župnika 
sudjelovali su i vjernici u različitim ulogama pjevanja 
Muke. 
Velika subota, 7. travnja 2007.
Obred uskrsnoga bdijenja započeo je u 18 sati ispred 
crkve s blagoslovom vatre. Na kraju bogoslužja bla-
goslov župnik je obavio blagoslov hrane. 
Nedjelja, 8. travnja 2007. Uskrs
Župna misa u 9,30 sati. Svi vjernici nisu mogli stati u 
crkvu. Zato je dobro došao vanjski razlas. 
Četvrtak, 26. travnja 2007. 
Župnik obišao u župni centar u Crnicu zajedno s djelat-
nicima iz Elektre koju su ustanovili da je vrijeme da se 
promijeni električna instalacija.  
Nedjelja, 13. svibnja  2007.
Župna misa i slavlje Prve svete pričesti za trinaest 
prvopričesnika u 9,30 sati.  
Subota, 2. lipnja  2007.
Župno slavlje svete krizme u 10 sati za 28 kandidata. U 
koncelebraciji s. biskupom Ivasom i župnikom bio je 
fra Mate Topić, gvardijan. 
Nedjelja, 3. lipnja  2007.
Svetkovina Presvetog Trojstva. Misa zahvalnica za sre-
tan završetak školske i vjeronaučne godine. 
Ponedjeljak, 4. lipnja  2007. 
Danas je župnik bio u Gradskom poglavarstvu u vezi sa  
župnim centrom. Uz crkvu ne možemo ništa graditi jer 
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Rujan
Mjesec nove školske 
godine koja počinje u 
ponedjeljak, 1. rujna. A 
novu vjeronaučnu godinu 
započinjemo sa župnom 
misom u nedjelju, 14. ru-
jna  u 9,30 sati. 
Kroz rujan obavljamo 
upis polaznika župnog 
vjeronauk za prvu pričest 
i krizmu.

Listopad
U crkvi Svete Nediljice 
svaku večer obavljamo 
Listopadsku pobožnost 
u 17,30 sati, molimo 
Gospinu krunicu i slavi-
mo večernju misu u 18 
sati. 
Početak župnog vjeron-
auka za prvopričesnike 
i krizmanike započinje 
u subotu, 11. listopada, 
u 10 sati za krizman-
ike i u 10,30 sati za 
prvopričesnike. 

Studeni
Mjesec uspomene na naše 
pokojnike. Na svetkovinu 
Svih Svetih i Dušni dan 
molimo odrješenje za naše 
pokojne. 

Prosinac
Mjesec zaštitnice naše 
Župe - Gospe Bezgrješne, 
kada se na poseban način 
pripremao za dan župe 
prigodnom devetnicom.

je to zelena a ne građevinska površina. Preostaje nam 
uređenje ruševne župne kuće.  
Nedjelja, 8. srpnja  2007.
Nakon mise sjednica župnoga ekonomskog vijeća. 
Rasprava: pastoralni rad, župni centar,  crkva. Odluka: 
najprije popraviti krov i fasadu crkve Svete Nediljice. 
Ponedjeljak, 1. listopada 2007. 
U biskupijskom građevinskom uredu župnik je potpisao 
ugovor s građevinskim poduzećem «Bučić Gradnja» iz 
Šibenika koji su dobili ponudu o popravku krovne kon-
strukcije na crkve Svete Nediljice.
Ponedjeljak, 15. listopada 2007. 
Župnik je sudjelovao na proslavi Dana kruha u 
Osnovnoj školi “Jurja Dalmatinca”. 
Četvrtak, 25. listopada 2007.
Radnici građevinskoga poduzeća «Bučić Gradnja» 
iz Šibenika dovršili su krovne radove na crkvi Svete 
Nediljice u Crnici. Postavili su novi krov na crkvu i 
uredili vanjsku fasadu crkve.  Trošak: 111.446,02 kn. 
Petak, 2. studenoga 2007.
Dušni dan. Župnik je nakon mise obavio odriješenje 
u crkvi. 
Subota, 8. prosinca 2007.
Proslava svetovine Bezgrješnoga Začeća. Nakon de-
vetnice, odnosno trodnevnice, misno slavlje u 9,30 i u 
17 sati predvodio fra Vladimir Tadić iz Zagreba.
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Veljača
Obitelj Dulibić za župni centar 100 kn, Danica Kundid 100 
kn, Milka Jušić 50 kn, Vinka Lemac 50 kn, Obitelj Zaninović 
50 kn, Matija Radovčić 80 kn, Dušan Lambaša 100 kn.
Ožujak
Stana Šupe 50 kn, Anka Gatara 100 kn, Manda Deronja 70 
kn, Mirjana Baljkas za župni centar 100 kn, Obitelj Dulibić 
50 kn, Danica Kundid 100 kn, Mara Vidović 70 kn, Grga 
Ante Radovčić 100 kn, Vjera Čičmir-Vestić 200 kn, Hrvoje 
Zaninović 150 kn, Matija Radovčić 80 kn, Ružica Zaninović 
50 kn, Marija Gojanović 100 kn, Vinko Rodin za župni cen-
tar 600 kn, Braća Zaninović za župni centar 400 kn, Milka 
Jušić 50 kn, Mara Andabaka 20 kn, Branka Bukić 50 kn, NN 
100 kn, Rajna Šimičić 100 kn, NN 100 kn, Obitelj Gojanović, 
Mate i Šime, za župni centar 1500 kn, Franka Šarić 100 kn, 
Božidar Grga 150 kn.
Travanj
Obitelj Dulibić 50 kn, Obitelj Paić za župni centar 100 kn, 
Nikica Lambaša 50 kn, Božica Copić za župni centar 100 kn, 
Vjeka Lozić za župni centar 100 kn, Obitelj Berović za župni 
centar 200 kn, Matija Radovčić 80 kn, Danica Kundid 100 
kn, Cvita Kalpić 60 kn, Dinka Ninić 100 kn, Ive i Tanja Ninić 
za župni centar 200 kn, Obitelj Ninić 100 kn,  Obitelj, Bejić 
50 kn, Tona i Vinko Zaninović za župni centar 100 kn, Milka 
Jušić 30 kn, Tona Jelovčić 100 kn, Anka Gatara 100 kn, NN 
30 kn, NN 50 kn, Ankica Jurišić za župni centar 100 kn, 
Obitelj Blažević 50 kn, Branka Bukić 50 kn, Mara Vidović 
50 kn, Dušan Lambaša za župni centar 100 kn, Stana Šupe 
za župni centar 100 kn,  NN 30 kn.
Svibanj
Obitelj Dulibić 50 kn, Tereza Olivari 100 kn, Jela Grbeša 100 
kn, Danica Kundid 150 kn, Matija Radovčić 80 kn, Mirjana 
Baljkas 50 kn, Milka Jušić 30 kn, Ana Belamarić za župni 
centar 450 kn, Jadranka Babaja 200 kn, Hrvoje Zaninović 
100 kn, Ankica Žonja 100 kn, Frana Tesla 100 kn, Darinka 
Jurić 100 kn, Obitelj Lemac  200 kn, Neven i Ivan Ninić 200 
kn, Vesna Žonja 50 kn, Mladenka Bukić 50 kn, Nino Tesla 
200 kn. 
Lipanj
Obitelj Dulibić 50 kn, Branka Bukić 50 kn, Hrvoje Zaninović 
50 kn, Danica Kundid 150 kn, Matija Radovčić 80 kn, Anka 

Naš novčani prilog za crkvu Štovani župljani i dragi 
štovatelji Svete Nediljice, 
od prvoga broja župnoga 
lista, da bismo mo-
gli održavati našu crkvu, 
pokrenuli smo darovnu 
akciju pod nazivom: 
Moj dar za crkvu Svete 
Nediljice. 
Novčane priloge možete 
predati u Župnom uredu, 
u sakristiji ili poslati na 
župni račun. Plemeniti dar 
“vaše desnice” upisat ćemo 
u knjigu: Dobrotvori 
crkve Svete Nediljice, a 
imena darovatelja objavlji-
vat ćemo u župnom listu.
Od samoga početka mog 
dolaska u župu Crnicu, u 
srpnju 2006., uočio sam 
dva problema materijalnih 
radova, krov i fasada na 
crkvi i obnova centra u 
ulici Ive Ninića br. 35.
Kao župna zajednica 
nismo u mogućnosti da 
uzajamno radimo na oba 
objekta. Odlučili smo, 
savjetovavši se s biskupi-
jom i sa župnim ekonom-
skim vijećem, da  pris-
tupimo  izvedbi jednog pa 
drugog programa. 
U početku smo mislili da 
najprije počnemo obnovu 
župnoga centra. Ali za taj 
projekt treba poveća svota, 
preko 300.000 kn, Zato 
smo prešli na uređivanje 
crkve Svete Nediljice. 
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Gatara 100 kn, Dušan lambaša 100 kn, Tomislav Lambaša 
50 kn.
Srpanj
Obitelj Ercegović 50 kn, Franka Šarić 100 kn, Danica Ćeko-
Šupuk 50 kn, Branka Bukić 50 kn, Milka Jušić 40 kn, Mir-
jana Baljkas 50 kn, Danica Kundid 150 kn, Manda Deronja 
100 kn, Matija Radovčić 80 kn, Tona i Vinko Zaninović 100 
kn, Obitelj Gatara 200 kn, Hrvoje Zaninović 100 kn.
Kolovoz
Obitelj Baljkas 50 kn, Obitelj Dulibić 50 kn, NN 100 kn, 
Obitelj Nene Rak 400 kn, Cvita Kalpić 30 kn, Danica Kun-
did 150 kn, Matija Radovčić 80 kn, Vjekoslava Lozić 50 kn, 
Milka Jušiuć 40 kn, Branka Bukić 50 kn, Hrvoje zaninović 
150 kn, Dušan Lambaša 100 kn, Mladenka Bukić 50 kn.
Rujan
Obitelj Dulibić 50 kn, Danica Čeko-Šupuk 50 kn, Cvita 
Kalpić 30 kn, Ankica Jurišić 100 kn, Branka Bukić 50 kn, 
Mara Vidović 50 kn, Matija Radovčić 80 kn, Danica Kundid 
100 kn, Milka Jušić 50 kn, NN 100 kn, Obitelj Berović 50 kn, 
Ružica Zaninović 100 kn, Vjeka  Lozić 20 kn, Božidar Grga 
200 kn, Vinka Ninić 100 kn, Obitelj Gojanović 100 kn, B. 
Ćaleta-Belemerić za obnovu crkve 500 eura. 
Listopad
Jaka Skelin 100 kn, Dušan Lambaša 100 Obitelj Ercegović-
Zaninović 100 kn, Hrvoje Zaninović 120 kn, Obitelj Dulibić 
50 kn, Matija Radovčić 90 kn, Marijan Lambaša 100 kn, Vin-
ka Lemac 50 kn, Vjeka Lozić 50 kn, Danica Kundid 150 kn, 
Manda Deronja 100 kn, Obitelj Gatara 150 kn, NN 100 kn, 
Danica Šupe 50 kn, Lambaša Nikica 50 kn, Milka Jušić 100 
kn,  Franka Šarić 100 kn, Obitelj Lemac 300 kn, Obitelj Ninić 
Ante 200 kn, Ante Ivančević 50 eura, Ružica Zaninović 100 
kn, Obitelj Bukć 50 kn, Mirjana Baljkas 50 kn, Darinka Jurić 
100 kn, Obitelj Baljkas 50 kn, Tona jelovčić 100 kn, Vlasta 
Žonja 100 kn, Obitelj Dulibić 50 kn, 
Studeni
Frana Tesla 100 kn, Zora Kalpić 50 kn, Hrvoje Zaninović 
100 kn, NN 100 kn, Danica Kundid 150 kn, Matija Radovčić 
100 kn, Ante Ivančević 100 eura, Anka Gatara 100 kn,  
Marija Vatavuk 100 kn, Mirjana Baljkas 50 kn, Obitelj 
Mate Gojanović 200 kn, Milka Jušić 50 kn, Tereza Olivati 
100 kn, Vinko Vudrag 100 kn, Božidar Grga 200 kn, Ružica 
Zaninović 50 kn, Branka Bukić 50 kn, Stana Šupe 50 kn, 
Danica Ćeko Šupuk 50 kn, Duško Lambaša 100 kn, Vinka 
Ninić 100 kn, Mara Vidović 100 kn, Manda Deronja 100 kn, 
Mladenka Bukić 50 kn, Ankica Jurišić 100 kn. 

Uz suradnju biskupi-
jskog građevinskog ureda 
pronašli smo tri ponude 
za obnovu krova i fasade 
crkve Svete Nediljice. 
Odabrali smo najpo-
voljniju ponudu koju je 
predložio Bučić Gradnja 
iz Šibenika.
Biskupija će, kako su nam 
obećali, pripomoći. Ali 
veći dio troškova ostaje na 
nama. 
Skela je oko crkve postav-
ljena 5. listopada 2007. go-
dine. Radovi su  završeni 
u predviđenom roku, 
nešto više od mjesec rad-
nih dana. 
Radovi su gotovi. Račun 
je došao na naplatu, a mi 
još nismo skupili potreb-
nu svotu. Zato molimo 
župljane i prijatelje da 
se uključe u prikupljanje 
materijalne pomoći za 
pokriće troškova  na  crkvi 
Svete Nediljice u Crnici. 
Tošak obnove iznosi 
111.446,02 kn.
Unaprijed hvala svima 
koji su se uključili u našu 
darovnu akciju i koji su s 
ljubavlju dali svoj novčić 
za svoju crkvu.
Imena darovatelja, kako 
smo naveli, objavljujemo 
u župnom listu i upisu-
jemo u Knjigu dobrotvora 
crkve Svete Nediljice. 
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OBAVIJESNO GLASILO ŽUPE BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA

N E D I L J I C AS V E T A

CRNICA - ŠIBENIK

Šibenski biskup msgr. Josip Arnerić, prema Odluci 
br. 972, osnovao je, 4. studenoga 1966., župu 
Bezgrješnoga Začeća Blažene Djevice Marije u 
Crnici.

U crkvi Svete Nediljice u Šibeniku u Crnici okupljamo 
se na misno slavlje svake nedjelje u 9,30 sati. Samo za 
vrijeme ljetnih mjeseci, u srpnju i kolovozu, nedjeljno 
misno slavlje, zbog vrućine, slavimo sat vremena 
ranije, to jest u 8,30 sati. 

Radnim danom okupljamo se na misno slavlje u 
večernjim satima koje najavimo preko župnih obavijesti. 
Osobito možete, za vrijeme radnoga tjedna, sudjelovati 
na misama zadušnicama za svoje pokojne. 

Redovito misno slavlje 
 nedjeljom i svetkovinom
  župna misa u 9,30 sati 
 radnim danom 
  prema najavi u večernjim satima 

Misno slavlje u srpnju i kolovozu
 Nedjeljom i svetkovinom
  župna misa u 9,30 sati 
 Radnim danom 
  prema najavi u večernjim satima 

Misno slavlje u crkvi Svete 
Nediljice u Cenici u Šibeniku

Glasilo Župe 
Bezgrješnoga Začeća 
Blažene Djevice 
Marije Šibenik Crnica

22000 ŠIBENIK
Ulica Fra Stjepana 
Zlatovića 14

Telefon
022/ 21 95 49
022/ 21 25 77 + 113
mobitel
098/ 91 51 222  
e-mail
nikola.curcija@si.t-com.hr
web stranice
www.zupa-crnica.com

Nakladnik
Župa Bezgrješnog začeće 
Blažene djevice Marije
Šibenik - Crnica

Za nakladnika
fra Nikola Ćurčija, župnik

Glasilo izlazi dva puta 
godišnje uz pripomoć 
župljana i dobročinitelja

Broj 2/2007. (3) tiskan je 
u tiskari Dalmacija-papir 
u Splitu, u 500 primjeraka 
na 16 stranica formata B5

Matični broj
1912518

Žiro račun 
Jadranska banka d. d. 
Šibenik 
2411006-1121000204God II.      Božić, 2007.     br. 2 (3)


