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Ispovijest vjere
Hrvata katolika
Čvrsto vjerujem u Boga,
Oca i Sina i Duha Svetoga.
Životom želim potvrditi svoj
krsni savez s Bogom i tako
obnoviti sveti pradjedovski
zavjet vjere u Isusa Krista i
vjernosti Katoličkoj crkvi.
Svoju odluku polažem u
bezgrešno Srce presvete
Bogorodice Marije.
Najvjernija Odvjetnice, na
braniku stoj, čuvaj našu
svetu vjeru i hrvatski dom!

-
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Svake godine u došašću započinjemo novi hod u vjeri
koji nas potiče da se spominjemo događaja koji su vezani uz Isusa, a s druge nas strane usmjerava k njegovu
konačnom ispunjenju.
Upravo u znaku ove dvojake gledanosti, živimo vrijeme
iščekivanja, upravljajući svoj pogled bilo na prvi dolazak Sina Božjega, kada se rodio od Djevice Marije, bilo
na njegov ponovni dolazak u slavi, kada će doći ‘suditi
žive i mrtve’, kao što molimo u Vjerovanju.
Adventski dani nas potiču na vjersku temu ‘iščekivanja’,
jer je riječ o duboko ljudskom osjećanju, u kojemu vjera
postaje, tako reći, jedno s našim tijelom i našim srcem.
Iščekivanje je nešto što se provlači kroz sav naš osobni i
obiteljski, vjerski i društveni život. Čitav, naime, naš kršćanski život stoji pod znakom iščekivanja. Jer, mi kao
kršćani, iščekujemo spasenje, oslobođenje od grijeha,
i sviju zala koja nas okružuju, ali očekujemo plodove
spasenja, koje se već dogodilo u prvom Isusovu dolasku, po njegovoj smrti i uskrsnuću. U potpunosti i konačno to spasenje, otkupljenje čovjeka dogodit će se ‘na
kraju dana’, o Kristovu drugom dolasku.
Dok hodimo putem vjere, neka nas obasja nebesko
svjetlo da jedni drugima možeo radosno navijestiti blagovijest spasenja: Na dobro nam došlo sveto Porođenje
Isusovo.
Vaš župnik fra Nikola

Mir i dobro
Hrvatski franjevci ove godine proslavili su 800. obljetnicu dolaska sv. Franje Asiškoga na hrvatsko tlo. Uspomena je to na vrijeme Božje providnosti kada su nepovoljni
vjetrovi svratili lađu na kojoj je sv. Franjo kao hodočasnik
putovao u Svetu Zemlju, te je u oluji našao luku spasa na
obali hrvatskoga kopna. Dogodilo se to 1212. godine.
Tako je Hrvatska postala druga duhovna domovina sv.
Franje jer su kod nas osnovani prvi franjevački samostani izvan Italije.
Mir i dobro koje je sv. Franjo tada zasijao na plodno hrvatsko tlo razvilo se u veliko redovničko stablo
duhovnih sinova i kćeri franjevačkoga reda.
Uvijek uza svoj narod, čuvali su povjereno stado kao
dragocjeno blago. Učili ga čitati i pisati, moliti i raditi,
slaviti Boga i poštivati bližnjega svoga. U kršćanskoj nadi
očuvali su svoju kulturu, kršćansku svijest i nacionalni
identitet.
Hvala ti, dragi protivni Vjetre, koji si na hrvatsko tlo
doveo Glasnika Velikoga kralja.

Franjevački
samostan sv. Ante
Padovanskoga
Mažuranićeva 3a

Šubićevac
22000 ŠIBENIK
Samostanka
obitelj

Fra Božo Morić, gvardijan i
župnik
Fra Joso Klarić, župni vikar i
samostanski ekonom
Fra Silvestar Bota ispovjednik
Fra Vice Lucić u miru

Župa Uznesenja
Marijina BILICE

Župnik fra Tomislav Brekalo
Tel: 022/311-471

Župa Bezgrješnog
Začeća CRNICA

Župnik fra Nikola Ćurčija
Tel: 022/312-679

Župa Gospe od
Zdravlja DUBRAVA
Župnik Ante Vukušić
Mob: 098/187-4205

Župa sv. Jeronima

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

Župa sv. Ante
Padovanskoga

ŠUBIĆEVAC
Župnik fra Božo Morić
Tel: 022/214-294
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Pod okriljem Bezgrješnoga Začeća
TRODNEVNICA GOSPI BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA
od srijede 5. do petka 7. prosinca 2012.
u 16,30 sati: Gospina krunica, loretske pohvale
i molitva Gospi Bezgrješnoga Začeća
u 17
sati: večernja misa
predvodi i propovijeda
župnik fra Nikola Ćurčija

SVETKOVINA BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE
u subotu, 8. prosinca 2012.
u 9,30 sati: župna misa
Gospodine, sveti Oče,
svemogući vječni Bože, zbog
nebrojenih čudesnih djela
ljubavi i milosti, Blažena
Djevica Marija ne zarazi
se ni iskonskim grijehom
nit’ podnese raspadanja u
grobu; u svom djevičanstvu
osta netaknuta, postade
predivna odaja iz koje
iziđe Krist, svjetlo naroda i
zaručnik Crkve; slavna po
porodu sja kao nada vjernicima i obrana vjere.
Svemogući vječni Bože, ti
si Blaženu Djevicu Mariju,
slavnu roditeljicu svoga
Sina, dao za obranu svima
koji je zazivaju. Udijeli nam
da, po njezinu zagovoru,
budemo jaki u vjeri, čvrsti
u nadi, postojani u ljubavi.
Sveta Nediljica
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predvodi i propovijeda
župnik fra Nikola Ćurčija

u 17

sati: večernja misa

predvodi i propovijeda
fra Božo Morić
gvardijan i župnik Franjevačkoga
samostana i Župe sv. Ante Padovanskoga
u Šibeniku na Šubićevcu

U kršćanskom zanosu slavimo ispovijest naše vjere da je
Isusova i naša majka Marija bez grijeha začeta i častimo
vrhunac njezina vjerničkoga doprinosa našemu spasenju.
Sve je ovo nagrada, jer je Marija najprije postala biološka
majka Isusova, a preko njegova rođenja postala je i
duhovna Majka Crkve, majka svih kršćanskih vjernika.
Stoga, kao neposrednu pripravu za slavlje svetkovine
Bezgrješnoga Začeća, od srijede 5., do petka 7. prosinca
2012., za vrijeme trodnevnice, molit ćemo prigodne
molitve u čast naše Zaštitnice. U to vrijeme mogućnost
je za pojedinačnu ispovijed prije večernje mise.
Dođimo i počastimo Svetu Nediljicu na njezin dan. I ako
nas toga dan majka Marija upita: Kako si? Kao vjernik,
vjernica, odgovorimo: Hvala dobrom Bogu, na milosnom
daru, dobro sam.

Godina vjere
Šibenski biskup Ante Ivas uputio je u prigodi početka Godine vjere, 14. listopada 2012., okružnicu svim
vjernicima laicima, redovnicama, redovnicima, svećenicima i župnicima Šibenske biskupije. U okružnici je
naglasio da u središtu Godine vjere treba biti Katekizam Katoličke Crkve, potvrđen na II. vatikanskom saboru, “koji će nam pomoći da razmišljamo i ponovno
otkrivamo evanđeosku vjeru Crkve, da vjeru evanđeoski živimo u svijetu, da je bez bojazni svjedočimo i
prenosimo ljudima svoga vremena”.
Razmišljanje o vjeri, ispovijedanje vjere, zdušnije slavljenje vjere u liturgiji, napose u euharistiji, te javno
svjedočenje vjere i djelovanje u skladu s njom, glavne
su odrednice biskupove okružnice.
Odmah na početku okružnice otac Biskup postavlja
pitanje i daje odgovor: Mogli bismo s pravom reći ili
pitati zašto posebna Godina vjere kad je svaka naša
godina godina vjere!? Možemo li uopće živjeti svoje
godine i dane bez vjere!?
Svaku godinu živimo s vjerom, nastavlja naš Biskup,
da je Bog Stvoritelj vremena, svemira, svijeta, i svakog
čovjeka i svih ljudi. Vjerujemo da nam se Bog objavio
imenom Jahve, Bog koji je po svojem Svetom Duhu
svojom Ljubavlju uvijek prisutan i djelatan u svim
stvorenjima. Vjerujemo da nam je Bog objavio Radosnu vijest Evanđelja, da je On u svome Sinu Isusu
Kristu u vremenu na zemlji postao čovjek - Emanuel.
Vjerujemo da ga je po (istom) Duhu Svetom začela i
rodila Djevica Marija žena Josipa iz Nazareta.
Vjerujemo da je Bog Isus Krist došao i živio na ovoj
zemlji, i „prošao svijetom čineći dobro.., s nama u svemu jednak osim u grijehu”. On nam je rekao da je došao zato da svi oni koji mu vjeruju i žive po toj vjeri
„imaju život u izobilju”. Vjerujemo da je On Bog Spasitelj svega svijeta i svih ljudi. Rekao je da je On „Put,
Istina i Život.” I da su svi oni koji slušaju i vrše njegovu
Riječ, te kuću svoga života grade na toj Riječi: „mudri

Papa Benedikt XVI. najavio
je ‘Godinu vjere’, koja je započela 11. listopada 2012.,
prigodom obilježavanja 50.
obljetnice početka Drugoga
vatikanskog sabora, a završit će 24. studenoga 2013.,
na svetkovnu Krista Kralja.
Svečano otvaranje ‘Godine
vjere’ za zajednicu Crkve
u Šibenskoj biskupiji, koje
je predvodio biskup msgr.
Ante Ivas, bilo je u katedrali sv. Jakova u Šibeniku, u
subotu, 13. listopada 2012.
u 11 sati. Svaka župa tada
je preuzela ‘Svijeću Godine
vjere’, ‘Apostolsko vjerovanje’ i Katekizam Katoličke
Crkve”.
Otvaranje Godine vjere u
župama bilo je u nedjelju,
14. listopada 2012., uz
svečano paljenje svijeće
s molitvom Apostolskog
vjerovanja.
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Godina vjere
Svakog petka u godini
vjere, u svetištu Gospe
Vrpoljačke u 17 sati, upriličino je čitanje Katekizma
Katoličke Crkve, prigodna
molitva i večernja misa,
koju predvodi biskup msgr.
Ante Ivans.
Biskupijska hodočašća
u Gospina svetišta naše
Biskupije bit će: Gospi od
Vrpolja, u subotu 4. svibnja
2013., a Našoj Gospi u Biskupiji kod Knina, u subotu
14. rujna 2013. godine.
Biskupijski susreti mladih,
ministranata, obitelji, krizmanika, osoba posvećenog
života, bratovština, katoličkih udruga, molitvenih
skupina, pučkih misija i
duhovnih obnova, biti će
najavljeni tijekom godine.
O susretima i događanjima
u dekanatima dogovoriti će
dekani sa svojim župnicima, a o susretima i događanjima u župama dogovorit će župnici sa župnim
vijećima.
Godina vjere je vrijeme
u kojemu Crkva želi dati
novi polet svom poslanju,
nastojeći izvesti ljude iz
pustinje u koju su zapali
i dovesti ih do života i
Kristova prijateljstva.
Sveta Nediljica
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ljudi koji svoju kuću grade na stijeni, na čvrstom, pa
navale kiše i bujice i sruče se na tu kuću ona ne pada
jer je utemeljena na stijeni. A oni koji ne vjeruju i ne
vrše Riječ Božju da su slični ludom čovjeku koji svoju
kuću grade na pijesku... Kad navale kiše i bujice na tu
kuću, ona se sruši. I bude to ruševina veoma velika!”
Vjerujemo u Isusa Krista, koji je : „jer je ljubio svoje do
kraja ih je ljubio”, u Euharistiji i na križu, predao svoje
tijelo i krv i cijelu svoju osobu, svoje čovještvo i božanstvo, „za život svijeta”. Vjerujemo da je Isusa Krist ušao
u tajnu umiranja i smrti, da je bio pokopan i da je uskrsnuo od mrtvih na novi život. Tako ispunio „Pashalno
otajstvo”, prijelaz iz smrti u Život Kraljevstva Božjega.
Vjerujemo da je Uskrs najveće i vječno svjetlo naše vjere, u kojemu sav naš život, naše godine i dani imaju
svoj puni smisao, i po kojem se može sigurno graditi
blagoslovljena i sretna zemlja za sve ljude i narode.
Vjerujemo u Boga Duha Svetoga koji nas svjetlom i
snagom svoje Ljubavlju okuplja u Kristovu zajednicu
Crkve. U Duha koji po svetim sakramentima trajno
obogaćuje i posvećuje sav naš život i djelovanje na zemlji. U Duha Svetoga koji obnavlja lice zemlje i otvara
nam Put u Život vječni, u zajedništvu svetih, u Kraljevstvu Nebeskom.
Vjerujemo da nas u svem našem životu i radu, pred
Božjim licem prati i zagovara Isusova i naša majka
Marija, naši anđeli čuvari i svi naši sveti, koji su ovdje na zemlji vjerno živjeli Božju Istinu i ljubav. Vjerujemo da zajedno s njima iščekujemo „Novu zemlju i
novo nebo” u kojem će Bog biti „sve u svima zauvijek.”
Kažemo: vjerujemo!? Kako to vjerujemo, pita nas Godina vjere?
Moleći zagovor Majke Božje, zaštitnika biskupije sv.
Mihovila te svetaca, od sv. Nikole Tavelića, majke Klare i oca Ante Antića, do brojnih vjernika laika svjedoka vjere, Biskup ističe da smo i mi danas pozvani vjeru
živjeti, svjedočiti, sačuvati i drugima prenositi.

Liturgijski kalendar - Došašće
Krist je ustanovio sakrament pokore za sve grješne
članove Crkve, prije svega za one koji nakon krštenja
padnu u teški grijeh i tako izgube krsnu milost, nanoseći
ranu i zajedništvu s Crkvom. Njima sakrament pokore
pruža novu mogućnost obraćenja i ponovnog dobivanja
milosti opravdanja. Zato ovaj sakrament postaje kao
“druga daska spasa nakon brodoloma gubitka milosti”.
Slavlje sakramenta pomirenja obuhvaća dva jednako
bitna elementa; s jedne strane tu su čini čovjeka koji se
djelovanjem Duha Svetoga obraća: kajanje, ispovijed i
zadovoljština; s druge strane, tu je Božje djelovanje po
zahvatu Crkve koja po svećenicima u ime Isusa Krista
daje oproštenje grijeha i određuje način zadovoljštine;
ona takodjer moli za grješnika i skupa s njim čini
pokoru. Grješnik na taj način biva izliječen i ponovno
vraćen u crkveno zajednistvo.
Zato ćemo i mi, kao župljani, imati mogućnost pomirbe
u sakramentu ispovijedi:

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 petak, 14. prosinca
2012., od 10 do 12 sati.
Božićna ispovijed za odrasle vjernike
Za vrijeme trodnevnice Bozgrješnoga Začeća, od
srijede 5., do petka 7. prosinca 2012. u 16,30 sati, i u
četvrtak 20. prosinca 2012. u 15,30 sati u crkvi Svete
Nediljice u Crnici; a nakon ispovijedi večernja misa.
Božićna ispovijed za djecu i mlade
U subotu, 15. prosinca 2012. u 10 sati za učenike osnovne
škole od IV. do VIII. razreda, za srednjoškolce i mlade
vjernike, kao i za ovogodišnje krizmanike, u crkvi Svete
Nediljice u Crnici.

Nicejsko-carigradskim
vjerovanjem ispovijedamo:
Radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa;
i utjelovio se po Duhu
Svetom od Marije Djevice i
postao čovjekom.
Riječ je postala tijelom da
nas spasi pomirujući nas s
Bogom: Bog “nas je ljubio i
poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše” (1
Iv 4,10). “Otac je poslao svoga Sina kao Spasitelja svijeta”
(1 Iv 4,14). “On se pojavio da
odnese grijehe” (1 Iv 3,5):
Riječ je postala tijelom da
bismo tako spoznali ljubav
Božju: “u ovom se očitovala
ljubav Božja u nama: Bog je
Sina svoga jedinorođenoga
poslao u svijet da živimo po
njemu” (1 Iv 4,9). “Bog je
tako ljubio svijet te je dao
svoga Sina Jedinorođenca
da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da
ima život vječni” (Iv 3,16).
Riječ je postala tijelo da nam
bude uzor svetosti: “Uzmite
jaram moj na sebe, učite se
od mene” (Mt 11,29). “Ja
sam Put, Istina i Život. Nitko ne dolazi Ocu osim po
meni” (Iv 14,6). I Otac, na
brdu preobraženja, nalaže:
“Slušajte ga” (Mk 9,7). U
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Liturgijski kalendar - Božić
Badnjak
U ponedjeljak, 24. prosinca 2012: polnoćka u 24 sata.
Porođenje Gospodinovo - Božić
U utorak, 25. prosinca 2012: župna misa u 10,30 sati
(sat kasnije nego obično).
Sv. Stjepan prvomučenik
U srijedu, 26. prosinca 2012: župna misa u 9,30 sati.
Sveta Obitelj
U nedjelju, 30. prosinca 2012: misa u 9,30 sati.
stvari, on je uzor blaženstava
i norma novog zakona: “Ljubite jedni druge kao što sam
ja vas ljubio” (Iv 15,12). Ta
ljubav uključuje djelotvorno
predanje samih sebe njegovom nasljedovanju.
Riječ je postala tijelom da
postanemo “zajedničari
božanske naravi” (2 Pt 1,4):
“Razlog radi kojega je Riječ
postala čovjekom, i Sin Božji, Sinom čovječjim jest da
bi čovjek, ulazeći u zajedništvo s Riječju i primajući
tako božansko posinjenje,
postao Sinom Božjim”.
”Zaista Sin Božji je postao
čovjekom da nas učini
Bogom”. ”Jedinorođeni Sin
Božji, hoteći nas učiniti
dionicima svoga božanstva,
uzeo je našu narav da bi,
postavši čovjekom, ljude
učinio bogovima”.
Sveta Nediljica
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Silvestrovo - Stara godina
U ponedjeljak, 31. prosinca 2012: župna misa u 16 sati.
Na kraju mise, za sretan završetak građanske godine,
pjevamo zahvalni himan Tebe Boga, hvalimo.
Marija Bogorodica - Nova godina
U utorak, 1. siječnja 2013: župna misa u 10,30 sati
(sat kasnije nego obično).
Na početku mise pjevamo pjesan preporuke O dođi
Stvorče, Duše Svet.
Bogojavljenje - Tri kralja
U nedjelju, 6. siječnja 2013: 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, 13. siječnja 2013: župna misa u 9,30 sati.
“Ostao je ono što je bio, a uzeo je ono što nije bio”,
pjeva rimska liturgija. I Liturgija sv. Ivana Zlatoustog
navješćuje i pjeva: “Jedinorođeni Sine i Riječi Božja!
Besmrtan si, a izvolio si, spasenja našega radi, primiti tijelo od svete Bogorodice i vazda Djevice Marije. I
ne promijenivši se postao si čovjekom. I raspet si bio,
Kriste Bože, smrću si satro smrt. Ti si jedan od svete
Trojice, slavljen s Ocem i Svetim Duhom. Spasi nas!”

Božićni obiteljski blagoslov
Božićni obiteljski blagoslov u našoj župi vjernički je događaj koji ima svrhu međusobno zbližiti članove obitelji
i približiti ih Bogu da nas božićni blagoslov može čuvati
i pratiti cijele godine, kako bismo mogli svakodnevno
činiti dobro i pomagati se u vjeri, nadi i ljubavi.
Članovi obitelji, po mogućnosti, neka budu na okupu, uz križ, upaljenu voštanu svijeću i blagoslovljenu
vodu, bez televizora, radija, računala... Vaši prijatelji
i gosti, u koliko se nađu kod vas, mogu prisustvovati
blagoslovu.
Blagoslov obitelji obavljamo od srijede, 26. prosinca
2012. do petka, 4. siječnja 2013. ujutro od 9 do 13
sati i poslije podne od 14 do 18 sati.
U srijedu, 26. prosinca 2012: Sveti Stjepan
Prije podne:
Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne: Ulica Kralja Zvonimira, neparni
brojevi s donje strane ceste, od br. 25
U četvrtak, 27. prosinca 2012: sv. Ivan Evanđelist
Prije podne:
Primoštenska ulica,
Istarska ulica, parni brojevi
Poslije podne: Tijatska ulica i Put Vuka Mandušića
U petak, 28. prosinca 2012: Nevina dječica
Prije podne:
Stara cesta
Poslije podne: nastavak Stare ceste
U subotu, 29. prosinca 2012:
Prije podne:
Ulica Sedmi kontinent
Poslije podne: nastavak Ulice Sedmi kontinent
Put Tanaje i Ivanjski put
U nedjelju, 30. prosinca 2012: Sveta Obitelj
Poslije podne: Kaprijska ulica
U ponedjeljak, 31. prosinca 2011: Silvestrovo
Prije podne:
Ulica Kralja Zvonimira, parni brojevi
s gornje strane ceste, od br. 112
Poslije podne: Ne obavljamo blagoslov

Crkva je ustanovila je blagoslovine ili sakramentale.
To su sveti znakovi, nalik
sakramentima, kojima se
označuju i molitvom Crkve
postižu nadasve duhovni
učinci. Njima se vjernici
pripremaju da prime glavni
učinak sakramenata i bivaju posvećene razne zgode
života”.
Ustanovila ih je, dakle,
Crkva radi posvećivanja
nekih crkvenih službi,
nekih životnih stanja, vrlo
različitih okolnosti kršćanskoga života, kao i uporabe
čovjeku korisnih stvari.
Blagoslovine uvijek sadrže
molitvu, često popraćenu odredjenim znakom,
kao što je polaganje ruke,
znamenovanje križem,
škropljenje blagoslovljenom vodom (koje doziva u
pamet krštenje).
Blagoslovinama je korijen u
krštenju, jer je svaki krstenik pozvan da bude “blagoslov” i da blagoslivlje.
8
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Blagoslovine ne podjeljuju
milost Duha Svetoga na
način kao sakramenti, nego
po molitvi Crkve pripravljaju za primanje milosti
i raspolažu za suradnju s
njome. Pravo raspoloženim vjernicima pruža se
mogućnost da im se gotovo
svaka zgoda života posveti
božanskom milošću koja
proistječe iz vazmenog
otajstva Kristove muke,
smrti i uskrsnuća, iz kojega
svi sakramenti i blagoslovine crpe svoju moć; gotovo
i nema ni jedne čestite
upotrebe tvarnih dobara
koja se ne bi mogla usmjeriti na posvećenje čovjeka i
na hvalu Bogu”.
Među blagoslovinama najprije su blagoslovi (osobâ,
stola, predmeta, mjesta).
Svaki je blagoslov hvala
Bogu i molitva za postizavanje njegovih darova. U
Kristu kršćani su blagoslovljeni od Boga Oca “svakim
blagoslovom duhovnim”
(Ef 1,3). Zato Crkva podjeljuje blagoslov zazivajući
ime Isusovo i obično čineći
sveti znak Isusova kriza.
Stoga i Božićni obiteljski
blagoslov, koji se događa u
kršćanskoj obitelji, posvećuje vjernike kao osobe,
mjesto njihova boravka kao
i predmete kojima se služe
u svakodnevnom životu.
Sveta Nediljica
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U utorak, 1. siječnja 2013: Marija Bogorodica
Prije podne:
Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne: Ne obavljamo blagoslov
U srijedu, 2. siječnja 2013:
Prije podne:
Zagrađe i Ulica Paške Trlaje
Poslije podne: Kornatska ulica i Mosećka ulica
U četvrtak, 3. siječnja 2013: Ime Isusovo
Prije podne:
Drvarska ulica, Biogradska ulica,
Ulica Drniških žrtava,
Tišnjanska ulica
Poslije podne: Bregovita ulica, Ulica Razoraka, 		
Banjevačka ulica i Bilička ulica
U petak, 4. siječnja 2013:
Prije podne:
Ulica Stipe Ninića
Poslije podne: Ulica Ive Zaninovića
Blagoslovom zahvaljujemo dobrom Bogu za njegova očinska djela i njegove darove ljubavi i ujedno se
preporučujemo u molitveni zagovor Crkve za svoju
obitelj da možemo koristiti njegove darove u duhu
evandjelja, primati plodove sakramenata i posvećivati
različite zgode našega života.
Ovo je ujedno i prigoda da župnik bude član vjerničke
obitelji, da se susretnemo oko stola i blagoslova kao članovi velike kršćanske obitelji - Crkve.
U nas je, kako vam je poznato, poštovani župljani, običaj da se župnika za vrijeme blagoslova darujete prema
svojim mogućnostima. Ovaj se dar koristi za potrebe
naše župne zajednice.
Ako neka obitelj u navedeno vrijeme ne bude doma,
poželjno bi bilo da izostanak prijavi na vrijeme, kako
bismo naknadno dogovoriti novi susret i blagoslov u
neki 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.
U slučaju nevremena, sprovoda ili neke druge zapreke,
župnik će također odgoditi određeni dan i preko župnih
obavijesti najaviti novu mogućnost blagoslova.

Katekizam Katoličke Crkve
Katekizam Katoličke Crkve donosi sve što uči Katolička
Crkva: o Bogu, životu nakon života, ratu, pravoslavlju,
ljubavi, preljubu, djevičanstvu, eutanaziji, rastavi braka, crkvenim nekretninama; kako se postaje svećenik,
biskup, fratar, kada se ne smije ubiti, ukrasti; kako se
opraštaju grijesi, kako se postaje svet...
Katekizam predstavlja četiri stupa katoličke vjere:
ispovijest krsne vjere, sakramente vjere, život vjere i
vjerničku molitvu. To je knjiga koja daje sigurne odgovore o katoličkoj vjeri, na koju se poziva u raspravama i u
kojoj svaki vjernik treba tražiti odgovore na pitanja koja
si tijekom sazrijevanja postavlja.
U Katekizmu je, jednostavno, sadržan sav katolički
nauk, a usmjeren je na produbljivanje poznavanja vjere,
njezinom dozrijevanju i ukorjenjivanju u život. Radi
jednostavnijega pristupa podijeljen je na odsjeke i poglavlja, članke i stavke. Tako stavak VI. govori o čovjeku.
Stavak VI. Čovjek
356. Od svih vidljivih stvorova samo je čovjek “sposoban upoznati i ljubiti svoga Stvoritelja”. Čovjek je “jedino stvorenje što ga je radi njega samoga Bog htio”, on
je jedini pozvan da spoznajom i ljubavlju dijeli Božji
život. U tu je svrhu stvoren, i to je temeljni razlog njegova dostojanstva:Koji te je razlog potakao da čovjeka
postaviš u tako veliko dostojanstvo? Zacijelo neprocjenjiva ljubav kojom si u sebi samome gledao svoje stvorenje i u nj se zaljubio. Jer ljubavlju si ga stvorio, ljubavlju
si mu dao biće sposobno da kuša tvoju vječnu Dobrotu.
357. Budući da je na sliku Božju, čovjek kao pojedinac
ima dostojanstvo osobe: on nije tek nešto, nego netko.
Sposoban je upoznati sebe, posjedovati se i slobodno
se davati te ulaziti u zajedništvo s drugim osobama;
milošću je pak pozvan u savez sa svojim Stvoriteljem da
mu odgovori u vjeri i ljubavi, i taj odgovor ne može dati
nitko drugi osim njega samoga.
358. Bog je sve stvorio za čovjeka, a čovjek je stvoren da
služi Bogu, da ga ljubi i da mu sve stvorenje prikazuje:

Na 30. obljetnicu otvorenja
II. vatikanskog sabora, 11.
listopada 1992. papa Ivan
Pavao II., blažene uspomene, predao je vjernicima
Katekizam Katoličke Crkve
predstavljajući ga kao
“polazni tekst” za katehezu
obnovljenu na živom izvoru
vjere.
Katekizam, naglasio je
Papa, mora vjerno i organski izložiti nauk Svetoga
pisma, Predaje koja živi u
Crkvi i autentičnog Učiteljstva, kao i duhovnu baštinu
otaca, naučitelja, svetaca i
svetica Crkve, da tako omogući bolju spoznaju kršćanskog otajstva i osvježi vjeru
naroda Božjega. Sadržajno
tumači nauku što je Duh
Sveti nadahnjivao Crkvi
tijekom vremena,
10
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Katekizam Katoličke Crkve
osvijetljava svjetlom vjere
nove prilike i probleme kojih u prošlosti još nije bilo.
Katekizam stoga iznosi i
novo i staro, jer je vjera
uvijek ista i ujedno je izvor
stalno novih osvjetljenja.
Da odgovori tom dvostrukom zahtjevu, “Katekizam
Katoličke Crkve” prihvaća
s jedne strane “stari” raspored, onaj tradicionalni,
koji nalazimo u Katekizmu
sv. Pija V., sa sadržajem
podijeljenim u četiri dijela:
Vjerovanje; sveto bogoslužje, sa sakramentima na
prvom mjestu; kršćansko
djelovanje, izloženo polazeći
od zapovijedi; i napokon kršćanska molitva. Ali je u isto
vrijeme sadržaj izražen na
“nov” način kako bi odgovorio pitanjima našega doba.
Ta četiri dijela uzajamno
su povezana: kršćansko je
otajstvo predmet vjere (prvi
dio); slavi se i priopćuje u
liturgijskim činima (drugi
dio); prisutno je da prosvijetli i podrži djecu Božju u njihovu djelovanju (treći dio);
temelj je naše molitve, kojoj
je povlašteni izraz “Oče naš”,
i predmet je naše prošnje,
naše hvale i našega zagovora
za druge (četvrti dio).
Sveta Nediljica
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Koje biće ulazi u postojanje okruženo tolikom pažnjom?
To je čovjek, velik i čudesan živi lik, u Božjim očima
vredniji od svekolikoga stvorenja; to je čovjek, za kojega
postoje nebo i zemlja, i more i cjelokupno stvorenje,
čijemu je spasenju Bog pridao toliko važnosti da za nj
nije poštedio ni svoga jedinorođenog Sina. Jer Bog nije
prestao činiti sve da čovjeka uzdigne do sebe i posadi ga
sebi s desne.
359. “Zaista, samo u tajni utjelovljene Riječi rasvjetljuje
se istinski čovjekova tajna”: Sveti nas Pavao uči da su dva
čovjeka na početku ljudskoga roda: Adam i Krist (...)
Prvi Adam, kaže on, stvoren je kao ljudsko biće koje je
primilo život; posljednji je duhovno biće koje daje život.
Prvi je stvoren od posljednjega od kojega je primio dušu
koja ga oživljava (...) Drugi je Adam utisnuo svoju sliku
u prvog Adama kad ga je oblikovao. Zato je kasnije uzeo
njegovu narav i ime da ne dopusti da propadne ono što
je on na svoju sliku načinio. Jest prvi Adam, jest posljednji Adam: prvi ima početak, posljednji nema svršetka.
Upravo ovaj posljednji je uistinu prvi, kao što sam reče:
“Ja sam Prvi i Posljednji”.
360. Zbog zajedničkoga porijekla ljudski rod je jedinstven: Bog “od jednoga sazda cijeli ljudski rod” (Dj
17,26): Divno nas viđenje potiče da razmatramo ljudski
rod u jedinstvu njegova porijekla u Bogu (...); u jedinstvu njegove naravi koja je u svih jednako sastavljena
od tvarnog tijela i duhovne duše; u jedinstvu njegove
neposredne svrhe i poslanja u svijetu; u jedinstvu njegova boravišta: zemlje koje dobra mogu svi ljudi po naravnom pravu upotrebljavati za održavanje i razvoj života;
u jedinstvu njegove nadnaravne svrhe, a to je sam Bog,
kojemu svi moraju težiti; u jedinstvu sredstava da se
postigne ta svrha; (...) u jedinstvu njegova otkupljenja
koje je Krist za sve izvršio.
361. “Taj zakon ljudske solidarnosti i ljubavi”, ne
isključujući bogatu raznolikost osoba, kultura i naroda,
uvjerava nas da su svi ljudi zaista braća.

Prva pričest

U jednoj molitvi Crkva
kliče otajstvu Euharistije
ovako: O sveta gozbo na
kojoj se Krist blaguje, slavi
se spomen muke njegove,
duša se napunja milošću i
daje nam se zalog buduće
slave. Zato Euharistiju
slavimo “čekajuci blaženu
nadu i dolazak Spasitelja
našega Isusa Krista” u
kojoj su sudjelovali i naši
ovogodišnji prvopričesnici:

Prema Katekizmu Katoličke Crkve, Euharistija je izvor i vrhunac vjerskoga života, a krizma je potvrdnica:
1324. Euharistija je `izvor i vrhunac svega kršćanskog
života. Ostali sakramenti, kao i sve crkvene službe i
djela apostolata, tijesno su povezani s Euharistijom i
prema njoj su usmjereni. Presveta Euharistija naime
sadrži svekoliko duhovno dobro Crkve, to jest samoga
Krista - našu Pashu.
1325. Euharistija primjereno označuje i čudesno ostvaruje zajedništvo života s Bogom i jedinstvo Božjeg
naroda, na čemu se temelji sama Crkva. U njoj jest vrhunac kako djelovanja kojim Bog u Kristu posvećuje
svijet, tako i bogoštovlja koje ljudi iskazuju Kristu i po
njemu Ocu u Duhu Svetom.

U nedjelju, 20. svibnja 2012.
Iva Bačić
Marin Berović
Tonka Bilić Lalić
Alisa Marija Borčilo
Marijan Božinović
Nika Elez
Paula Jušić
Lucija Anđela Lasinović
Marko Domagoj Maričić
Eva Mikulandra
Marijana Pandža
Lucija Sladić
Ante Višić
U nedjelua, 3. lipnja 2012.
Filia Gaćina
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Krizma

Krizma je potvrdnica vjerskoga života, jer usavršuje
krsnu milost; daje Duha
Svetoga da nas dublje ukorijeni u božansko posinstvo,
da nas čvršće pritjelovi
Kristu, da nas ukrijepi s
Crkvom, te nas pridruži
njezinom poslanju i pomogne da vjeru svjedočimo
riječju i djelima, kako su
potvrdili naši krizmanici, u
subotu, 28. travnja 2012.
Jure Copić
Lucija Copić
Edis Ante Čizmić
Nikolina Kulušić
Luka Lasinović
Matea Mrdeža
Lucijana Biserka Nadoveza
Vinko Jakov Ninić
Martina Periša
Anđela Sladić
Vice Vlahov
Sveta Nediljica
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1286. Proroci su u Starom zavjetu navijestili da će Duh
Gospodnji počivati na očekivanom Mesiji radi njegova
spasenjskog poslanja. Silazak Duha Svetoga nad Isusa
u trenutku kada ga je Ivan krstio bijaše znak da je on
onaj koji ima doći, da je Mesija, Sin Božji. Budući da je
bio začet po Duhu Svetom, sav je život i poslanje proveo
u potpunom zajedništvu s Duhom Svetim što mu ga je
Otac dao “bez mjere” (Iv 3,34).
1287. Ta punina Duha nije imala ostati samo Mesijina,
nego se trebala priopćiti i svemu mesijanskom narodu. U
više navrata Krist je obećao izljev Duha. To je obećanje
ostvario ponajprije na dan Vazma (Iv 20,22) i potom, na
još jasniji način, na dan Pedesetnice. Ispunjeni Duhom
Svetim apostoli započinju razglašavati “veličanstvena
djela Božja” (Dj 2,11), a Petar izjavljuje kako je ovaj izljev
Duha znak mesijanskih vremena. Svi koji su povjerovali
apostolskom propovijedanju i dali se krstiti, primili su i
oni dar Duha Svetoga.
1288. “Otad su apostoli, ispunjajući Kristovu volju, polaganjem ruku podjeljivali novokrštenicima dar Duha
koji upotpunjuje krsnu milost. Tako poslanica Hebrejima, među osnove prve kršćanske pouke ubraja nauk
o krštavanju, ali također i o polaganju ruku. Katolička
predaja s pravom to polaganje ruku smatra početkom
sakramenta potvrde koji u Crkvi čini nekako trajnom
milost Pedesetnice”.
1289. Da bi se jasnije označio dar Duha Svetoga, vrlo je
rano uz polaganje ruku dodano i mazanje mirisavim uljem
(krizmom). To mazanje tumači i naziv “kršćanin”, što znači
pomazanik, izveden iz imena samoga Krista, koga je “Bog
pomazao Duhom Svetim” (Dj 10,38). Obred pomazanja,
kako na Istoku tako i na Zapadu sačuvao se do naših dana.
Na Istoku se ovaj sakrament nazivlje miropomazanjem, tj.
pomazanje pomašću, ili svetim mirom, tj. “krizmom”. Naziv Potvrda na Zapadu ističe u isto vrijeme potvrdu krsta,
čime se dovršava kršćanska inicijacija, i učvršćenje krsne
milosti, što je sve plod Duha Svetoga.

Moj dar za crkvu Svete Nedijice
Veljača
Obitelj Savka Lemca 100 kn, Lucija Nadoveza s djecom
50 kn, Danica Kundid za sliku 50 kn, Mirjana Baljkas
50 kn, Jela Grbeša za sliku 50 kn, Vinka Lemac za sliku
50 kn.
Ožujak
Obitelj Dulibić 50 kn, Tereza Olivri 50 kn, Josipa 100 kn,
Mara Andabaka za sliku 100 kn, Anka Gatara za sliku
100 kn, NN. za crkvu 100 kn, Milka Jušić za sliku 50 kn,
Franka Šarić za sliku 100 kn, Danica Kundid za sliku 100
kn, Obitelj Dulibić za sliku 50 kn.
Travanj
Obitelj Baljkas 100 kn, Cvita Kalpić 50 kn, Obitelj Bejić
200 kn, Nino Tesla za sliku 200 kn, Obitelj Gojanović
200 kn, Obitelj Ercegović 50 kn, Mladenka Bukić za
sliku 50 kn, N. N. za sliku 200 kn, Obitelj Perišić za sliku
100 kn, obitelj Krste Ninić za sliku 200 kn, Veronika
Mrčela za sliku 50 kn, Obitelj Dulibić za sliku 50 kn.
Svibanj
Obitelj Pandža za sliku 50 kn, Obitelj Jurić za sliku 100
kn, Anka Gatara za sliku 100 kn, Prof. Neven Ninić za
sliku 150 kn.
Lipanj
Obitelj Dulibić za sliku 50 kn, Vlasta Žonja za sliku 100
kn, Obitelj Gačina 200 kn, Obitelj Bejić 200 kn, Franka
Šarić za sliku 100 kn, Obitelj Slavka Lemca za sliku 200
kn i za crkvu 100 kn, Obitelj Gojanović za sliku 100 kn,
Obitelj Krste Ninića za sliku 200 kn, Grga Božidar za
sliku 200 kn, Vinka Lemac 50 kn, Obitelj Dulibić za
sliku 100 kn, Janja Šupuk za sliku 50 kn.
Srpanj
Obitelj Bejić 200 kn, Vinko Zaninović za skuku 100 kn,
Kolovoz
Ankica Jurišić za sliku 50 €, A. Šarić za sliku 50 kn,
Obitelj Dulibić 50 kn, Obitelj Baljkas 50 kn, Mladenka

Naš narod kaže, a i mi svojim prilozima potvrđujemo:
Zrno po zrno - pogača,
kamen po kamen - palača.
Kako vam je poznato, dragi
župljani, u Knjigu dobročinitelja pod nazivom Za
crkvu Svete Nediljice,
prikupljamo dobrotvorne
priloge kako nam nalaže
i crkvena zapovijed koja
glasi: Doprinosi za crkvene
potrebe.
Milodare, koje u zadnje
vrijeme objavljujemo u župnom listu, imaju posebnu
namjenu: obnova stare slike
Svete Nediljice, koja je nekoć
bila na glavnom oltaru, a
sada joj želimo, nakon obnove, vratiti štovalačke časti.
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Moj dar za crkvu Svete Nedijice
Sadašnju sliku Gospe
Bezgrješnoga Začeća u
Crnici, koja se danas nalazi
na oltaru, izradio je slikar
Vlado Šerić. Postavljena je a
26. veljače 1989., kada ju je
šibenski biskup msgr. Josip
Arnerić, prigodom pastirskoga pohoda, blagoslovio i
predao na štovanje. Tada je
stara zavjetna slika smještena u župnu kuću.
Na glavnom oltaru, dakle,
prije sadašnje slike nalazila
se stara Gospina slika, iz
1609. godine. Slika je bila
manjih dimenzija nego što
je retabl glavnoga oltara,
pa je nespretno i nestručno
proširivana. Na sliku su,
prema kršćanskom običaju,
postavljani različiti zavjetni
darovi. Vrijeme je učinilo
svoje, i slika je tijekom vremena oštećena.
Konzervatsorski odjel u Šibeniku izradio je potrebnu
dokumentaciju za restauraciju, a Konzervatorski odjel
u Splitu upravo obnavlja
našu sliku Svete Nediljice.
Novčane priloge možete
predati u Župnom uredu, u
sakristiji ili poslati na župni
žiro račun: Jadranska banka
d. d. Šibenik
2411006-1121000204

Sveta Nediljica
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Bukić za sliku 50 kn, Franka Šarić za sliku 50 kn, Lucija
Nadoveza 50 kn, Obitelj Nene Rak za sliku 200 kn,
Anka Gatara za sliku 100 kn, Milka Jušić za sliku 50 kn.
Rujan
Josipa 100 kn, Obitelj Dulibić za sliku 50 kn, Danica
Kundid 100 kn, Obitelj Gojanović 100 kn, Obitelj Jurić
za sliku 100 kn, Tona Jelovčić za sliku 100 kn, Obitelj
Krste Ninića za sliku 200 kn,
Listopad
Mirjana Baljkas 50 kn, Obitelj Dulibić za sliku 100 kn
Danica Kundid za sliku 50 kn, Ante - Mišo Ninić za sliku
200 kn, Obitelj Tomislava Bukić za sliku 100 kn, Anka
Gatara za sliku 100 kn, Obitelj Gojanović za sliku 100
kn, Obitelj Slavka Lemca 200 kn, Milka Jušić za sliku 50
kn, Zdenka Dulibić 628 kn (za usiusivač u crkvi) i 50 kn
za sliku, Obitelj Bejić 200 kn, Vinka Trlaja 100 kn.
Studeni
Obitelj Paške Zaninovića za sliku 100 kn, Luca Nadoveza
50 kn, Obitelj Skelin za sliku 100 kn, Mladenka Bukić
50 kn, Zdenka Dulibić 1000 kn, Župnik fra Nikola 1000
kn, Tatjana Bujas 50 kn, Obitelj Krste Ninića 100 kn,
Vinko Zaninović 100 kn, Božidar Grga 200 kn za sliku.

Župa Bezgrješnoga Začeća Crnica
Svjetlost nam presveta osvanu! Dođite, kršćani, poklonite se Gospodinu, jer na zemlju siđe svjetlost velikoga
rođenja: Isus među nama. U crkvi Svete Nediljice častimo ga prema ovom slijedu:

Glasilo Župe
Bezgrješnoga Začeća
Blažene Djevice Marije
Šibenik Crnica

Misno slavlje

22000 ŠIBENIK
Šubićevac
Mažuranićeva 3a

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

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

GLASILO ŽUPE BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA

SVETA

nediljica
CRNICA
God VII.

-

Božić, 2012.

telefonka
022/312-679
mobitelka
098/9151222
emailica
nikola.curcija@si.t-com.hr
webica
www.zupa-crnica.net

ŠIBENIK
br. 2 (13)

Broj 2/2012. (13) 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
2411006-1121000204
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Sveta Nediljica

