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Dragi župljani, i ove će 
godine, kao i kroz pro-
teklih 550 godina, zazvo-
niti zvona na preslici 
crkve Svete Nediljice u 
Crnici, u Šibeniku. 
Zazvonit će zvuk 
božićnih zvona. 
A mi, kao kršćani, oda-
zovimo se zovu zornice 
božićnoga svanuća.
Božićni zvon neka svi-
ma javi radosnu vijest: 
Pođimo s Isusom u novu 
godinu koja je pred 
nama.  

Dok u božićnom ozračju slavimo Porođenje Go-
spodnje, potrebna je vjernička poniznost da naša 
kršćanska radost bude potpuna.
Potrebna je poniznost koju je pokazala Blažena 
Djevica Marija kada je povjerovala Božjoj riječi, i 
koja se prva poklonila, nagnuta nad jaslicama, plo-
du svoje utrobe; potrebna je poniznost što ju je po-
kazao Josip, čovjek pravedan, koji je imao hrabrost 
vjere te je bio poslušan Bogu; potrebna je poniz-
nost kakvu su imali pastiri, siromašni i nepoznati 
čuvari svoga blaga, koji su primili navještaj nebe-
skoga glasnika i pohitali do špilje gdje su našli tek 
rođeno Dijete te se, puni divljenja, poklonili hvaleći 
Boga. Maleni i siromasi, živeći na rubu društva, to 
su bili, kako znamo, prvi navijestitelji Božića, kako 
onda tako i danas; vjekovni širitelji blage vijesti 
o Bogu, neumorni graditelji njegova Kraljevstva 
pravde, ljubavi i mira. 
Jer, u tišini betlehemske noći rodio se Isus, a brižne 
su ga ruke primile. A sada, na ovaj naš Božić, dok 
i dalje odjekuje radostan navještaj njegova otkupi-
teljskog rođenja, njegove ruke pozivaju nas da bu-
demo spremni otvoriti mu vrata svoga srca. 
I nama Isus dolazi donijeti svjetlost, i nama dolazi 
podariti mir! Stoga, čestitajmo jedni drugima: na 
dobro nam došlo sveto Porođenje Isusovo!
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Franjevački samostan 
sv. Ante Padovanskog
Mažuranićeva 3a
Šubićevac
22000 ŠIBENIK
Samostanka obitelj u 
Franjevačkom samostanu 
sv. Ante Padovanskoga 
u Šibeniku na Šubićevcu
Fra Ivan Nimac, gvardijan i 
župnik
Fra Damir Čikara, samo-
stanski i župi vikar i ekonom
Fra Silvestar Bota ispovijednik
Fra Dragan Međugorac, 
sakristan
Župa Uznesenja Marijina
BILICE 
Župnik fra Tomislav Brekalo
Tel: 022/311-470
Župa Bezgrješnoga Začeća
CRNICA
Župnik fra Nikola Ćurčija
Tel: 022/312-679
Župa Gospe od Zdravlja
DUBRAVA
Župnik Ante Vukušić
Tel: 022/312-683
Župa sv. Jeronima
METERIZE
Župnik fra Mirko Klarić
Tel: 022/311-471
Župa sv. Ante Padovanskog
ŠUBIĆEVAC 
Župnik fra Ivan Nimac
Tel: 022/214-294

Mir i dobro

Dok u božićnom ozračju svetkujemo presve-
ti događaj utjelovljenja Gospodina našega Isusa 
Krista u ljudsku povijest, koji je, nama vjernici-
ma, donio na dar milost otkupljenja, prisjetimo se 
kršćanskoga dostojanstva i pripremimo došašće 
našem Božiću. 
Najprije kroz četiri tjedna neposredne priprave, 
adventskim vijencem i upaljenom svijećom, zatim  
pomirenjem u skrušenoj ispovijedi, da naše slavlje 
bude potpuno u božićnom ozračju i u crkvi i u obi-
telji. 
Kao župna zajednica, za Božić se pripremamo i 
svetkovinom naše Zaštitnice, koju u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici častimo kao Bezgrješno Začeće i 
slavimo u srijedu, 8. prosinca 2010. godine, kao što 
možete pročitati na sljedećoj stranici. 
Svakako, dragi župljani, primimo nebeske milosti, 
koje nam daruje Božić i kroz obiteljski blagoslov, u 
susretu svećenika u vašoj obitelji, kako smo naja-
vili na 8. i 9. stranici. 
Ne izgubimo sebe u mnoštvu elektronike i digital-
nih ponuda, konzumizma i šopingizma, reklam-
nih poruka i svakojakih ponuda. 
Neka naš put do nas samih, do naše kršćanske 
duše, obasja božićno svjetlo, koje treperi u nama; 
neka nas nebeski glasnici doprate do kolijevke 
Svete Obitelji i s blagoslovom isprate u novu godi-
nu, koju u kršćanskoj nadi očekujemo. 
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TRODNEVNICA GOSPI  BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA
u nedjelju 5. prosinca 2010.
 u 9  sati:  Gospina krunica i loretske pohvale
   molitva trodnevnice 
 u 9,30  sati:   župna misa
   predvodi župnik 
   fra Nikola Ćurčija 

u utorak 6. i srijedu 7. prosinca 2010.
 u 16,30  sati:  Gospina krunica i loretske pohvale
   molitva trodnevnice 
 u 17  sati:   večernja misa
   predvodi župnik 
   fra Nikola Ćurčija

SVETKOVINA BEZGRJEŠNOGA 
ZAČEĆA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
u srijedu, 8. prosinca 2010.
 u 9,30  sati:  župna misa
   predvodi i propovijeda 
   župnik fra Nikola Ćurčija
 u 17  sati: večernja misa
   predvodi i propovijeda 
   fra Ivan Nimac
   župnik i gvardijan 
   u samostanu sv. Ante    
   Padovnskoga u Šubićevcu

Kao neposrednu pripravu za slavlje naše glavne 
svetkovine i mi ćemo se, kao vjernici, za vrijeme 
trodnevnice, od  nedjelje 5., do utorka 7. prosinca 
2010., pridružiti Majci Božjoj i molit ćemo prigodne 
molitve u čast naše Zaštitnice. A na svetkovinu, 
zajedno s Isusovovom i našom Majkom Marijom, 
koju u Crnici častimo u imenu Svete Nediljice, 
zahvalit ćemo dobrom Bogu na primljenim 
dobročinstvima.

Pod okriljem Bezgrješnoga začeća

Potom se na nebu poka-
za veličanstveni znak: 
Žena obučena u sunce, 
mjesec pod njezinim 
nogama, a na glavi joj 
vijenac od dvanaest 
zvijezda.
Potom se u Betlehemu 
pokaza veličanstveni 
znak: Majka kleči do 
kolijevke rođenja, uz 
pastirsku svirku i pjev 
anđeoski , povija Spasi-
telja svijeta. 
Potom se u Crnici poka-
za veličanstveni znak: 
Sveta Nediljica na oltaru 
u hramu kršćanske 
crkve širi blage ruke i 
dijeli nebeske dare oku-
pljenoj djeci. 
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ŽuPne oBavijesti

sveta nediljica uskrsnuća gosPodinova

Kako je našim župljanima poznato, danas se na 
retablu glavnoga oltara u crkvi Svete Nediljice 
u Crnici nalazi slika Bezgrješnog Začeća, ulje na 
platnu, rad Vlade Šerića, postavljena 26. veljače 
1989. godine. 
Starijim vjernicima je poznato, da postoji drevna 
oltarna slika iz 1609., koja je privremeno pohranje-
na u župnom arhivu. Zbog sakralnoga sadržaja i 
povjesne  vrijednosti, odlučili smo staru sliku ob-
noviti i vratiti je na oltar. U tu svrhu već nekoliko 
godina prikupljamo novčane priloge, kako smo 
izvještavali u našem župnom glasilu. 
Stara Gospina slika, dimenzije 121 x 214 cm, 
izrađena je u slikarskoj tehnici ulja na platnu. U 
posljednjoj obnovi, platno je postavljeno na drve-
nu podlogu. I sada je u trošnom stanju. 
Upravo po sakralnom likovnom motivu stare ol-
tarne Gospine slike župa u Crnici, 4. studenoga 
1966., dobila je ime: Bezgrješno Začeće, iako crkvu 
vjernici i dalje zovu: Sveta Nediljica. 
Crkva Svete Nediljice nalazi se na jugozapadnoj 
padini Šibenika, uz srednjovjekovne gradske zi-
dine, na visoravni iznad morske uvale Veslo. Prvi 
put se, prema povjesnim dokumentima, spominje 
1460. godine. 
Crkva je zavjetna, jer vjernici iz Šibenika i bliže oko-
lice i danas rado posjećuju Svetu Nediljicu, osobito 
prve nedjelje u mjesecu, pogotovo u srpnju. 
Prema imenu, koje i danas nosi, crkva u Crnici 
sagrađena je u čast prvoga dana u tjednu, kojega 
hrvatski vjernici zovu - nedjelja ili Dan Gospodnji, 
to jest crkva je sagrađena u čast dana uskrsnuća 
Gospodinova - Uskrsa. Tako bismo, s pravom, 
crkvu u Crnici mogli nazvati jedinstvenim ime-
nom: Sveta Nediljica uskrsnuća Gospodinova. 

Preblažena Djevica 
Marija u prvom 
trenutku začeća, 
jedinstvenom milošću 
je spašena i povlasticom 
svemogućega Boga, u 
predviđanju zasluga 
Isusa Krista Spasitelja 
ljudskoga roda, bila 
očuvana od svake ljage 
istočnoga grijeha.
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ŽuPna kuća

Župa Bezgrješnoga začeća Blažene djevice Marije u 
Crnici koristi župnu crkvu Svete Nediljice ne samo 
za bogoslužje nego i za sve župne djelatnosti kroz 
liturgijsku godinu, kao što su: vjeronaučna obuka, 
probe zbornoga pjevanja, susreti s roditeljima, su-
sret s pastoralnim  i ekonomskim župnim vijećem, 
susreti s caritasovim djelatnicima, susreti s mini-
strantskom skupinom, prigodnim predavanjima...
Župa posjeduje trošnu kuću, kao pastoralni župni 
centar u blizini crkve, u ulici Ive Zaninovića 
35. Prema Posjedovnici, koja je pohranjena u 
župnom arhivu, površina župne kuće iznosi 88 
m2, a dvorište 105 m2, s oznakom zemljišta kuće i 
dvorišta br. 5100/2, sveukupno 193 m2. Nažalost, 
kuća je u trošnom stanju i nije za pastoralnu upo-
rabu, a nema ni svoj vlastiti ulaz. Zato je vrlo ne-
prikladna za susrete vjernika za pastoralne djelat-
nosti u župi.
Došli smo do zaključka, a o tome smo razgovarali 
sa šibenskim biskupom, da je najbolje spomenutu 
kuću prodati i pronaći povoljnije rješenje.
Zato i ovom prigodom želim posebno zamoliti i 
vjernike da pomognu da se postojeća kuća proda i 
pronađe nova zgrada. 
Nadamo se i očekujemo pomoć od naše župne zaje-
dnice u Crnici  i naših prijatelja i dobročinitelja.
Očekujemo materijalnu potporu od Šibenske bisku-
pije, kao što je i sam naš biskup Ante Ivas, usmeno 
više puta obećao. Nadamo se u Božju providnost 
i u darežljivost dobrih ljudi da ćemo u skoro vrije-
me pronaći rješenje i prikladan krov nad glavom. 
Za sve naše dosadašnje i buduće dobročinitelje 
svakodnevno molimo. Svoje pismene prijedloge 
možete poslati na župnu adresu ili osobno predati 
župniku. A svoj novčani doprinos i pomoć možete 
slati na župni konto:
Žiro račun župe: 2411006-1121000204 Jadranska 
banka d.d. Šibenik - Oznaka za župni centar 
Crnica

vodonoša i voda

Vodonoša je imao dvije 
velika keramičke posu-
de. Nosio ih je na rame-
nima okačene na kraje-
vima dugog štapa. Jedna 
je posuda napukla dok je 
druga bila čitava.
Put od izvora do kuće 
bio je dug i uvijek je u 
napukloj posudi donosio 
polovinu sadržaja vode. 
Naravno, zdrava posuda 
bila je ponosna jer je do 
kraja uspješno ispunjala 
obvezu, dok se sirota 
napukla posuda stidjela, 
osjećala se poniženo i 
potišteno, što je uvijek 
ispunjavala samo polovi-
nu obveze. 
Jednog dana, nakon 
dvije godine, obratila se 
vodonoši na izvoru: 
- Sramota me je, jer voda 
kaplje iz mene na cijelom 
putu do kuće.
Vodonoša je odgovorio:
- Jesi li primijetila da 
biljke rastu i cvjetaju 
samo na tvojoj, a ne na 
strani druge posude? To 
je zato, jer sam znao za 
tvoj nedostatak, i uvijek 
sam te nosio s iste strane. 
Kada smo se vraćali kući, 
ti si svaki dan zalijevala 
raslinje. Od kada tebe 
imam, uživam u prekra-
snom cvijeću, prolazeći 
pored njega svaki dan. 
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Od 28. studenoga do 24. prosinca 2010., u vreme-
nu od četiri nedjelje, traje kršćanska priprema za 
Božić, kada ćemo razmišljati o Božjoj nakani da 
ispuni obećanje dano ocima po prorocima, a koje se 
ostvarilo u Isusovu rođenju. U ozračju iščekivanja 
proslave Porođenja Gospodinova, održavat ćemo 
službu Božju prema uhodanom slijedu i imat ćemo 
mogućnost pomirbe u sakramentu ispovijedi: 
Misno slavlje u došašću
 nedjeljom i svetkovinom
  župna misa u 9,30 sati 
 radnim danom 
  prema najavi, u predvečerje
U treću nedjelju došašća, 12. prosinca 2010., slavi-
mo materice kao blagdan majčinstva - kršćanski 
Majčin dan. Ujedno je ovo i Nedjelja Caritasa i Dan 
kršćanske dobrotvornosti, kada prikupljmo milo-
dare za najpotrebnije. 
U četvrtu nedjelju došašća, 19. prosinca 2010., 
slavimo očiće kao blagdan očinstva - kršćanski 
Očevdan. 

isPovijed

Božićna ispovijed za bolesne i nemoćne
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 
četvrtak, 16. prosinca 2010., od 10 do 12 sati.  
Božićna ispovijed za odrasle vjernike
U petak 17. prosinca 2010. u 16 sati u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici. 
Božićna ispovijed za djecu i mlade 
U subotu, 18. prosinca 2010. u 10 sati za učenike od 
IV. do VIII. razreda, kao i za ovogodišnje krizma-
nike, u crkvi Svete Nediljice u Crnici. 

liturgijski kalendar - došašće

anđeoski Poj
Na zov anđeoskog poja
pastirska hiti povorka 
prema Betlehemu gradu,
do štalice rodonosne.
Nose dare, srca svoja, 
zahvalnicu za rođenje.
Josip vatru raspiruje
na ognjištu obiteljskom,
a Marija slamu skuplja
u kolijevku djetinju.
Isus nježno širi ruke
da zagrli pridošlice.
Ožareni blagoslovom,
oko njega okupljeni,
kleče, mole, zahvaljuju.
Dare daju, ljube Sinka:
Hvala tebi, Spasitelju,
na milosnom tvom rođenju. 
Anđeoskih kora pjesan
odjekuje prodolinom:
Slava Bogu na visini,
a mir puku pobožnomu,
koji časti Boga svoga
u Djetetu rođenomu.
Otac, Majka, ožareni,
u naručje Sina grle, 
pastirima zahvaljuju,
te zajedno nama zbore:
Na dobro vam svima došlo
Isusovo porođenje.
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Badnjak
U petak, 24. prosinca 2010: polnoćka u 24 sata. 

Porođenje Gospodinovo - Božić 
U subotu, 25. prosinca 2010: župna misa u 10,30 
sati (sat kasnije nego obično).  

Sveta Obitelj i sv. Stjepan prvomučenik
U nedjelju, 26. prosinca 2010: župna misa u 9,30 
sati.  

Silvestrovo - Stara godina
U petak, 31. prosinca 2010: župna misa u 16 
sati.
Na kraju mise, za sretan završetak građanske 
godine, pjevamo zahvalni himan Tebe Boga, 
hvalimo.

Marija Bogorodica - Nova godina 
U subotu, 1. siječnja 2011: župna misa u 10,30 sati 
(sat kasnije nego obično). 
Na početku mise pjevamo pjesan preporuke O 
dođi Stvorče, Duše Svet. 

Druga nedjelja po Božiću- Ime Isusovo
U nedjelju, 2. siječnja 2011. župna misa u 9,30 
sati. 

Bogojavljenje - Tri kralja
U četvrtak, 6. siječnja 2011: župna misa u 9,30 
sati. Za vrijeme mise obavljamo blagoslov vode 
- obred vodokršća. 
Da bi blagoslovljenu vodu mogli ponijeti kućama, 
neka vjernici ponesu svoju posudicu.

Krštenje Gospodinovo
U nedjelju, 9. siječnja 2011. župna misa u 9,30 
sati.  

liturgijski kalendar - BoŽić

novo svanuće
Jutros je novo svanuće
nebesku rasulo rosu
da probudi rod kršćanski
na svjetlost novoga dana.
A u crkvi zvonce zvoni 
vjernik kleči na koljenu
i molitvu izgovara,
anđeosko pozdravljenje.
Brate, sestro, kršćanine,
pjevaj pjesmu radosnicu,
da ti tuge i nevolje,
Božić liječi rođeni.
Badnjak gori na ognjištu
po nalogu pradjedovu,
voštanice plamti plamen 
na trpezi obiteljskoj.
Razliježe se oko nas
sreća, radost i veselje,
po Božjemu nahođenju,
u rođenju Isusovu. 
Umiveni nadom vjere, 
u milosnom Božjem žaru,
sveti Božić svetkujemo,
među nama mirboženje.
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Kroz došašće se pripremamo za blagdan Božića 
kada slavimo rođendan Božjega Sina, našega Spasi-
telja - Isusa Krista. U božićnom ozračju u našoj župi 
obavljamo obiteljski blagoslov kako bismo mogli, s 
Božjom pomoći, djelotvorno živjeti svoju vjeru.
Kako bi susret između župnika i župljana protekao 
što kršćanskije, pripremimo svoje srce na Božji bla-
goslov. Onda je lakše pripremiti i sve ostalo. 
Stoga vas, kao župljane, molim da se pripremite za 
božićni blagoslov. Članovi obitelji, po mogućnosti, 
neka budu na okupu, uz križ, upaljenu voštanu 
svijeću i blagoslovljenu vodu, bez televizora, ra-
dija, računala... Vaši prijatelji i gosti, u koliko se 
nađu kod vas, mogu prisustvovati blagoslovu. 

Blagoslov obitelji obavljamo od nedjelje, 26. 
prosinca 2010. do utorka, 4. siječnja 2011. ujutro 
od 9 do 13 sati i poslije podne od 14 do 19 sati.  
U nedjelju, 26. prosinca 2010: Sveta Obitelj
Prije podne: Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne: Ulica Kralja Zvonimira 
 neparni brojevi s donje strane ceste
U ponedjeljak, 27. prosinca 2010: sv. Ivan
Prije podne:  Istarska ulica, parni brojevi
 i Primoštenska ulica
Poslije podne: Tijatska ulica, Put Vuka Mandušića
U utorak, 28. prosinca 2010: Nevina dječica
Prije podne:  Stara cesta
Poslije podne: Kaprijska ulica
U srijedu, 29. prosinca 2010:
Prije podne:  Ulica Sedmi kontinent
Poslije podne: Put Tanaje, Ivanjski put
U četvrtak, 30. prosinca 2010: 
Prije podne:  Ulica Paške Trlaje
Poslije podne: Kornatska ulica

BoŽićni oBiteljski Blagoslov

U početku bijaše Riječi 
Riječ bijaše u Boga i Riječ 
bijaše Bog. 
Ona bijaše u početku u 
Boga. Sve postade po njoj i 
bez nje ne postade ništa.
Svemu što postade u njoj 
bijaše život i život bijaše 
ljudima svjetlo; i svjetlo u 
tami svijetli i tama ga ne 
obuze.
Bi čovjek poslan od Boga, 
ime mu Ivan. 
On dođe kao svjedok da 
posvjedoči za Svjetlo da svi 
vjeruju po njemu. 
Ne bijaše on Svjetlo, nego - 
da posvjedoči za Svjetlo. 
Svjetlo istinsko koje pro-
svjetljuje svakog čovjeka 
dođe na svijet; bijaše na svi-
jetu i svijet po njemu posta 
i svijet ga ne upozna.
K svojima dođe i njegovi ga 
ne primiše. 
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U petak, 31. prosinca 2010: Silvestrovo
Prije podne:  Ulica Kralja Zvonimira, 
 parni brojevi s gornje strane ceste
Poslije podne: Ne obavljamo blagoslov
U subotu, 1. siječnja 2011: Marija Bogorodica 
Prije podne: Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne: Ne obavljamo blagoslov
U nedjelju, 2. siječnja 2011:
Prije podne: Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne: Ne obavljamo blagoslov
U ponedjeljak, 3. siječnja 2011: 
Prije podne: Drvarska ulica, Biogradska ulica, 
 Ulica Drniških žrtava, Mosećka   
 ulica, Tišnjanska ulica
Poslije podne:  Bregovita ulica, Ulica Razoraka,   
 Banjevačka ulica, Bilička ulica  
U utorak, 4. siječnja 2011: 
Prije podne:  Ulica Stipe Ninića
Poslije podne:  Zagrađe, Ulica Ive Zaninovića

Božićni blagoslov obitelji vjernički je događaj koji 
ima svrhu zbližiti članove obitelji i približiti ih 
Bogu da nas božićni blagoslov može čuvati i pra-
titi cijele godine, kako bismo mogli svakodnevno 
činiti dobro i pomagati se u vjeri, nadi i ljubavi. 
Ovo je ujedno i prigoda da župnik bude član vaše 
obitelji, da se susretnemo oko stola i blagoslova 
kao članovi velike kršćanske obitelji - Crkve.
U nas je, kako zante poštovani župljani, običaj da 
se župnika za vrijeme blagoslova daruje prema 
svojim mogućnostima. Ovaj se dar koristi za po-
trebe naše župne zajednice. 
Ako neka obitelj u navedeno vrijeme ne bude 
doma, poželjno bi bilo da to javite na vrijeme, kako 
bismo dogovoriti susret i blagoslov u drugi dan. 
Stoga, ako budete opravdano odsutni na vaš dan, 
javite se župniku fra Nikoli na telefon 022/ 312 679 
ili na mobitel 098/ 9151 222. 

A onima koji ga primiše 
podade moć da postanu 
djeca Božja: onima koji 
vjeruju u njegovo ime, koji 
su rođeni ne od krvi, ni od 
volje tjelesne, ni od volje 
muževlje, nego - od Boga. 
I Riječ tijelom postade 
i nastani se među nama 
i vidjesmo slavu njego-
vu - slavu koju ima kao 
Jedinorođenac od Oca - 
pun milosti i istine.
Ivan svjedoči za njega. 
Viče: “To je onaj o kojem 
rekoh: koji za mnom dola-
zi, preda mnom je jer bijaše 
prije mene!” 
Doista, od punine njegove 
svi mi primismo, i to milost 
na milost.
Uistinu, Zakon bijaše dan 
po Mojsiju, a milost i istina 
nasta po Isusu Kristu.
Boga nitko nikada ne vidje: 
Jedinorođenac - Bog - koji 
je u krilu Očevu, on ga 
obznani.
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ŽuPne oBavijesti

ŽuPni vjeronauk

Župni vjeronauk održava se za vrijeme školske 
godine prema dogovoru između župnika i polaz-
nika župnoga vjeronauka, to jest prvopričesnika i 
krizmanika. 
Kandidati za prvu pričest mogu bili učenici III. 
razreda osnovne škole  ili stariji učenici koji se nisu 
pričestili.
Župni vjeronauk za prvu pričest obuhvaća ne-
djeljni susret na župnoj misi u 9,30 sati, susret sa 
župnikom nakon župne mise i vjersku obuku su-
botom u 10,30 sati. 
Kandidati za krizmu mogu biti polaznici VIII. 
razreda osnovne škole ili stariji učenici koji se nisu 
krizmali.
Župni vjeronauk za krizmu obuhvaća nedjeljni su-
sret na župnoj misi u 9,30 sati, susret sa župnikom 
nakon župne mise i vjersku obuku subotom u 10 
sati. 
Kandidati za sakrament prve pričesti, koji uključuje 
i ispovijed, kao i kandidati za krizmu, moraju 
pohađati i župni i školski vjeronauk. Pohađanje 
samo župnoga vjeronauka nije dovoljno za pri-
manje ovih sakramenata, tako da kandidati, pre-
ma odluci našega biskupa, moraju biti uključeni i 
u župni i u školski vjeronauk.

školski vjeronauk

Na području Župe Bezgrješnoga Začeća u Crnici 
nalazi se Osnovna škola Juja Dalmatinca. Tako 
se školski vjeronauk održava prema planu i pro-
gramu Ministarstva za prosvjetu.  
U školi djeluju tri vjeroučitelja: 
s. Irena Delić, 
Antonela Hajdić 
Perica Brković.  

iMaMo neMaMo

Danas imamo veće kuće, 
a manje obitelji, više 
udobnosti, ali manje 
vremena
Imamo više diploma, ali 
manje zdravog razuma.
Više znanja, ali manje 
rasuđivanja. Imamo više 
stručnjaka, ali i više pro-
blema. Više medicine, ali 
manje zdravlja.
Trošimo neodgovorno. 
Smijemo se malo.
Vozimo brzo. Prebrzo se 
ljutimo.
Ustajemo kasno. Čitamo 
malo. Gledamo TV puno.
Molimo se rijetko.
Uvećavamo našu imovi-
nu, ali snižavamo naše 
kriterije.
Pričamo puno, volimo 
suviše malo i lažemo 
suviše često.
Naučili smo kako živjeti, 
ali ne i što je život. Doda-
jemo godine životu, a ne 
život godinama.
Imamo više zgrade, ali 
kraće vidike. Gradi-
mo šire putove, ali uža 
gledišta.
Kupujemo više, a 
uživamo u tome manje.
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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 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.

ŽuPni zBor

Da bi liturgijsko slavlje bilo svečanije, molimo 
sve vjernike, koji imaju dobar glas i sluh, da 
se, bez bojazni, 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. Molimo sve vjernike, 
koji se smatraju sposobnima, da se uključe u 
navještaj Božje riječi. 

ŽuPni caritas

Caritas u Župi Bezgrešnog Začeća u Crnici osno-
van je 9. veljače  2005., u svrhu promicanja dje-
lotvorne kršćanske ljubavi u župi. Nakon isteka 
petogodišnjeg mandata Župno vijeće predložilo 
je, a Biskup potvrdio novo vodstvo:
Josip Škorić, voditelj
Radojka Baljkas, zamjenica
Ksenija Ninić, blagajnica
Marija Ninić, zapisničar. 
Osim spomenutih članova s posebnim zaduženjem 
djeluju i članovi volonteri. 
Biskup msgr. Ante Ivas, dekretom br. 272/10, od 
17. ožujka 2010. potvrdio je članove našeg Caritasa.  

Bili smo čak na Mjese-
cu, ali imamo problema 
prijeći ulicu do naših 
susjeda.
Zagospodarili smo van-
jskim svijetom, ali ne i 
unutarnjim.
Podijelili smo atom, ali 
ne i naše predrasude.
Zato te molimo:
Traži znanje, čitaj više, 
sjedni na terasu i uživaj 
u pogledu, ne obraćajući 
pažnju na svoje potrebe.
Provedi više vremena sa 
svojom obitelji i prija-
teljima, jedi omiljenu 
hranu i posjeti mjesta 
koja voliš.
Izbaci iz svog rječnika 
fraze poput ‘jednog od 
tih dana’ i ‘jednog dana’.
Recimo obitelji i prijate-
ljima koliko ih volimo.
Ne odugovlačimo ništa 
što će donijeti smijeh 
i zadovoljstvo u naše 
živote.
Svaki dan, svaki sat i 
svaka minuta je posebna.
I nikada ne znaš hoće li 
to biti tvoja posljednja. 
Stoga, uživajte u sva-
kom trenutku, kao malo 
dijete veselim pogledom 
osvajajte svijet oko sebe i 
unosite svjetlost i veselje 
u živote onih koji vas 
okružuju.
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ŽuPne oBavijesti

Krštenje

U crkvi Svete Nediljice u Šibeniku sakrament 
krštenja obavljamo nedjeljom za vrijeme župne 
mise u 9,30 sati, ili prema dogovoru između 
roditelja i župnika i u drugo vrijeme. 
Ako želite krstiti svoje dijete, prijavite krštenje u 
župni ured, barem petnaest dana prije krštenja. 
Ako stanujete izvan teritorija naše župe, a želite 
dijete krstiti u crkvi Svete Nediljice, prethodno 
morate pribaviti potvrdu od vašega župnika.

vjenčanje

U župi Bezgrješnoga Začeća vjenčanja obavlja-
mo subotom u crkvi Svete Nediljice u Crnici, ili 
prema dogovoru između mladenaca i župnoga 
osoblja i u neko drugo vrijeme i u nekoj drugoj 
crkvi.  
Mladenci, koji se žele crkveno vjenčati, moraju 
se prijaviti u župni ured barem dva mjeseca prije 
vjenčanja, jer moraju obaviti zaručničke pripre-
me. U uredu dobivaju sve potrebne obavijesti za 
kršćanski sakrament braka. 
Za područje gradskih župa tečaj priprave za brak 
održava se u Župi Srca Isusova na Baldekinu, 
Ulica Ivana Gundulića 7, tel: 022/33 92 66.
Potrebni dokumenti za vjenčanje: Krsni i slo-
bodni list (potraži se u župi krštenja), potvrda o 
pohađanju tečaja (dobije se na kraju tečaja kod vo-
ditelja) i popunjene formulare iz Matičnog ureda.

Bolesnici

Svi oni bolesnici, koji se nađu u bolnici, a žele pri-
miti sakramente )ispovijed, pričest, bolesničko 
pomazanje), mogu se osobno obratiti bolničkom 
kapelanu fra Mati Topiću za vrijeme posjete ili 
ga pozvati na telefon: 098870009.

biblija ili Mobilni 
Što bi bilo, kad bismo s 
našom Biblijom postu-
pali kao s našim mobite-
lom?
Imali bismo je uvijek u 
torbi ili u džepu; više 
puta dnevno bacili bismo 
pogled na nju; brzo 
bismo se vratili kući ili 
na radno mjesto, kad 
bismo je tamo zaboravili; 
upotrijebili bismo je da 
obradujemo prijatelje 
nekom porukom iz nje; 
postupali bismo s njom 
kao da ne možemo bez 
nje živjeti; svojoj djeci 
bismo darovali bar po 
jednu,za njihovu sigur-
nost, a i da bismo komu-
nicirali s njima. 
Razlika izmedju Biblije i 
mobilnog: 
- Biblija nema nikad 
problema s mrežom; 
pomoću nje imamo uvi-
jek dobru vezu, svejedno 
gdje se nalazimo; ne 
moramo joj dopunjavaiti 
kredit, Isus je platio za 
sve; imamo neograničene 
razgovore i poruke; 
nema iznenadnog pre-
kidanja komunikacije, a 
baterija je uvijek puna.
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ŽuPni list sveta nediljica

Kada smo pokrenuli obavijesno glasilo, u prvom 
broju (God. I./2006., br. 1., str. 1.) najavili smo 
ovako: Da bi  župljani i župnik bili što više pove-
zani u svijetu suvremenih elektronskih komunika-
cija, pokrenuli smo, u prigodi 40. obljetnice osni-
vanja Župe Bezgrješnoga Začeća Blažene Djevice 
Marije u Šibeniku u Crnici, župni list pod nazivom: 
Sveta Nediljica. 
Željeli smo da župni list pod tim imenom bude 
prepoznatljiv kršćanski smjerokaz vjernicima koji 
se okupljaju u istoimenoj crkvi.
Župni list Sveta Nediljica izlazi dva puta godišnje, 
za Božić i Uskrs, u 500 primjeraka. List je dvobojan, 
formata B5, tiskan na eko-papiru. U pet godina 
izišlo je 9 župnih listova na 144 stranice. 
Uistinu, pokazalo se providonosno da smo se, 
vjernici i župnik, povezali tiskanim župnim li-
stom. Župni list je svjedok vremena, i kao ljetopi-
sac naših pastoralnih susreta i vjerskih događanja i 
kao glasnik budućih zajedničkih druženja. 
List je obavijesno i odgojno srdstvo, jer ima naka-
nu da nas, uz vijesti i najave, poučava u vjeri i 
kršćanskom odgoju. Tisak omogućuju skromni 
vjernički prilozi. 

WeB stanica

Prateći korak suvremenih obavijesnih sredstava i 
elektroničkih pomagala, izradili smo, 25. svibnja 
2007., web stanicu Župe Bezgrješnoga Začeća u 
Crnici. 
I ovaj vid digitalne komunikacije između vjernika 
i župnika, kako svjedoče brojni posjeti, pokazao se 
dostojnim u pastoralnom životu naše župne zajed-
nice. I web stranicu smo postavili da bude obavije-
sna i odgojna, da nas povezuje preko događaja i da 
nas odgaja preko Božje riječi. 
O svim pastoralnim djelatnostima možete saznati 
na adresi: 
www.zupa-crnica.net

tsikraske Pgorejkše

Koa urdeink žpuksog 
lsita, kjoi se slžui svu-
remneim eltekrosnikm 
pmoagalmia, koa 
račnulao, sykpe, e-
mial, itnerent, mbotiel, 
fcae bocok, pormkane 
mi pnoeka tsikasra 
pgorejkša. 
Sotga vsa moilm, koa 
čtiatljeje, da ne zmajertae 
kda npašem kjoe sol-
vo pogrjenšo. Osobtio 
malđe čtitaelje mloim za 
rzaumejvanje, jre satriji 
nsiu bša vejšti dgitialnim 
solvima. 
Satriji ljdui ne čtiaju sol-
vo po solvo ngeo pjoam 
po pjoam. 
Aok ovo porčitate bzro 
i bze solvaknja, zanči da 
ste upsjeli slvadati svu-
remneo psianje solva. I 
ne ceet zmajetiri nkiome, 
pa ni mnei, na tsikaskim 
porgjesakma u psianju. 
Ovo je dkoaz da je vzn-
zo da su pjomovi  plola-
gani po rdeu i da pvro 
i zdanje solvo u rjieči 
bdue na sovm mejstu. 
Osatla solva mgou btii 
npaisana neparvlino, a 
vi cete i dljae zanti što 
pšie i porčitati bez ika-
vih porblema. A ja sma 
msilio da je tčonost pisa-
jna vžana.  
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oŽujak
Mirjana Baljkas 50 kn, Danica Čeko Šupuk 50 kn, NN 
100 kn, Obitelj Dunkić 200 kn, Obitelj Blažević za sliku 
100 kn, Obitelj Skelin za sliku 100 kn,  Franka Šarić 
100 kn, Obitelj Gojanović 200 kn, Vinka Ercegović 50 
kn, Obitelj Baljkas 50 kn, Vlasta Žonja za sliku 100 kn, 
Darinka Maleš 100 kn, Danica Kundid 100 kn, Mara 
Andabaka 100 kn. 

travanj
Lucija Nadoveza 50 kn, Stana Šupe za sliku 100 kn, 
Matija Radovčić 100 kn, Cvita Kalpić 50 kn, Ivan Krečak 
100 kn, Obitelj Miletić 400 kn, Obitelj Krste Ninić 100 kn, 
Ivan Nadoveza 150 kn, Mladenka Bukić 50 kn, Radojka 
Baljkas 200 kn, Anka Gatara 100 kn, Tona Jelovčić 100 
kn, Hrvoje Zaninović 100 kn, Obitelj Dulibić 50 kn.

sviBanj
Matija Radovčić 100 kn, Obitelj Krste Ninića 100 kn, 
Milka Jušić 50 kn, Marija Gojanović 100 kn, Danica 
Kundid 100 kn, Obitelj Dulibić 50 kn, Obitelj Paić 100 
kn, Božidar Grga za sliku 200 kn.

lipanj
Vlasta Žonja 50 kn, Obitelj Lemac 300 kn, Anka Gatara 
100 kn, Tereza Olivari 50 kn, Darko iz obitelji Dulibić 
100 kn, Matija Radovčić 100 kn, Franka Šarić 100 kn, 
Cvita Kalpić 50 kn, Frana Tesla za sliku 200 kn, Čeko 
Šupuk za sliku 50 kn, Obitelj Jurić za sliku 100 kn, Jela 
Grbeša za sliku 100 kn.

srPanj
Hrvoje Zaninović 150 kn, Obitelj Gojanović 100 kn, 
obitelj Baljkas 50 kn, Anka Gatara 100 kn, Marija Krnić 
50 kn, Mirjana Baljkas 50 kn, Ankica Jurišić za sliku 
50 eura, Matija Radovičić 100 kn, Obitelj Rak 100 kn, 
Mladenka Bukić 50 kn, Hrvoje  Zaninivić 100 kn,  Obitelj 
Dulibić 50 kn, Obitelj Blažević za sliku 100 kn.

kolovoz
Obitelj Krste Ninića 100 kn, Danica Kundid 100 kn, 
Obitelj Baljkas 50 kn, Matija Radovčić 100 kn, Tona 
Jelovčić 100 kn, Milka Jušić 70 kn, obitelj Dulibić 50 kn. 

moj dar za crkvu svete nediljice

Bajka o jednom mišu

Jednog dana, Miš je kroz 
pukotinu na zidu gledao 
bogataša i njegovu ženu 
kako otvaraju neki paket.
Kakva bi to hrana mogla 
biti u paketu? - pitao se. 
Kad je ubrzo otkrio da je u 
pitanju mišolovka, ostao je 
užasnut.
Trčeći kroz dvorište od-
mah je upozoravao svoje 
prijatelje vičući: U kući 
je mišolovka! U kući je 
mišolovka!
Kokoš, kvocajući i 
čeprkajući, podigne glavu 
i kaže: Gospodine Miš, to 
je ozbiljan problem za tebe, 
ali ne će imati baš nikakve 
posljedice po mene. Ja se 
zbog toga ne moram uzru-
javati.
Miš se okrene prascu i vi-
kne: Mišolovka je u kući! 
Mišolovka je u kući!
Prase je suosjećalo s 
Mišom, ali ipak rekne: Vrlo 
mi je žao, gospodine Miš, 
ali ja ne mogu ništa učiniti 
za tebe. Budi siguran da ću 
barem suosjećati s tobom.
Miš se tada krene prema 
kravi: Mišolovka je u kući! 
U kući je mišolovka! 
Krava reče: Oh, gospodine 
Miš, žao mi je zbog tebe, 
ali radi toga ne će stradati 
moja koža. 
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rujan
Obitelj Ninić 100 kn, Šuljak Ljilja 100 kn, Obitelj Bejić 100 
kn, Danica Čeko Šupuk za sliku 50 kn, Matija Radovčić 
100 kn, Danica Kundid 100 kn, Marija Gojanović 100 kn, 
Vinko Zaninović 100 kn, NN 100 kn, Mladenka Bukić 
50 kn, Franka Šarić 100 kn, Anka Gatara za sliku 150 
kn, Mirjana Baljkas 50 kn, Mara Andabaka 50 kn, obitelj 
Dulibić 50 kn. 

listoPad
Obitelj Jurić 100 kn, Obitelj Krste Ninića 100 kn, Hrvoje 
Zaninović 100 kn, Matija Radovčić 100 kn, Nevenka 
Širinić 100 kn, Obitelj Zaninović 100 kn, Božidar Grga 
za sliku 200 kn, Milka Jušić 50 kn, Danica Kundid 100 
kn, Obitelj Mrdeža 100 kn, Cvita Kalpić 50 kn, Obitelj 
Lemac 200 kn, Vlasta Žonja 50 kn, Obitelj Bejić 100 kn.

studeni
Matija Radovčić 100 kn, Rajna Šimičić 100 kn, Marija 
Gojanović 100 kn, Obitelj Karađole 150 kn, Danica 
Kundid 100 kn, Matija Radovčić 50 kn, Danica Šupe 
50 kn, Hrvoje Zaninović 150 kn, Obitelj Olivari 50 
kn, Obitelj Nene Rak 200 kn. 

Tako se Miš tužan i po-
vijenoga repa vratio u 
svoju kućicu kako bi se 
sam suočio s gospodare-
vom zamkom u obliku 
mišolovke.
Odmah prve noći začuo 
se čudan zvuk u po-
drumu, kao zvuk kad 
mišolovka uhvati svoj 
plijen. Gospodareva žena 
požurila je vidjeti što se uh-
vatilo. U mraku nije vidjela 
da je mišolovka uhvatila 
rep otrovne zmije. Zmija je 
ugrizla ženu. Gospodar ju 
je brzo odvezao na hitnu 
pomoć, ali nije pomoglo 
i ženu je vratio kući s 
vrućicom. 
Znamo da se vrućica tada 
liječila svježom kokošjom 
juhom, pa je gospodar 
zaklao kokoš. 
Ali bolest njegove žene 
nastavila se i dalje širiti pa 
su ih došli posjetiti susjedi. 
Da bi nahranio susjede, 
gospodar je zaklao prase. 
Međutim žena se, nažalost, 
nije oporavila i umrla je od 
ugriza zmije. Došlo je toli-
ko ljudi na sprovod, da je 
muž morao zaklati i kravu 
kako bi osigurao dovoljno 
hrane za tolike prijatelje.
Sve je to promatrao Miš 
kroz pukotinu na zidu i s 
velikom tugom razmišljao 
što se to dogodilo i uputio 
nam poruku: 
Jedna od najboljih niti 
koja nas povezuje zove se 
– osjećaj: osjećaj za sebe i 
osjećaj za bližnjega svoga. 



16             Sveta Nediljica

GLASILO ŽUPE BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA

NEDILJICASVETA

CRNICA - ŠIBENIK

U župi Bezgrješnoga Začeća, odnosno u crkvi 
Svete Nediljice u Crnici, misno slavlje održavamo 
prema ustaljenom slijedu, a svake prve nedjelju 
u mjesecu, na dan Svete Nediljice, molimo za 
svećenička i redovnička zvanja.

Misno slavlje 
 nedjeljom i svetkovinom
 u zimskom računanju vremena 
  studeni - ožujak u 9,30 sati
 u ljetnom računanju vremena
  travanj – lipanj u 9,30 sati
 u ljetnim mjesecima
  srpanj - kolovoz   u  9,00 sati
 u ljetnom računanju vremena
  rujan - listopad  u 9,30 sati
 radnim danom i blagdanom 
 u zimskom računanju vremena
  studeni - prosinac u 17 sati
  prosinca - siječanj u 16 sati
  veljača - ožujak u 17 sati
 u ljetnom računanju vremena
  travanj - lipanj u 18 sati
 u ljetnim mjesecima
  srpanj - kolovoz  u 19 sati
 u ljetnom računanju vremena
  rujan - listopad  u 18 sati

Glasilo Župe 
Bezgrješnoga Začeća 
Blažene Djevice Marije 
Šibenik Crnica
22000 ŠIBENIK
Šubićevac
Mažuranićeva 3a

Telefon
022/312-679
Mobitel
098/9151222  
e-mail
nikola.curcija@si.t-com.hr
web stranice
www.zupa-crnica.net

Nakladnik
Župa Bezgrješnoga 
Začeća Blažene Djevice 
Marije Šibenik Crnica
Za nakladnika
fra Nikola Ćurčija, župnik

Glasilo izlazi dva puta 
godišnje uz pripomoć 
župljana i dobročinitelja

Broj 2/2010. (9) tiskan je 
u tiskari Dalmacija-papir 
u Splitu, u 500 primjeraka 
na 16 stranica formata B5

OIB Župe
62155125911

Žiro račun 
Jadranska banka d. d. 
Šibenik 
2411006-1121000204God V.      Božić, 2010.     br. 2 (9)

ŽuPa Bezgrješnoga začeća crnica


