
GLASILO ŽUPE BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA

NEDILJICAS V E TA

C R N I C A  -  Š I B E N I K
G o d.  X.          B ožić ,  2015.          br.  2  (19)

Draga braćo i sestre, dok se kroz adventsko vrijeme  pri-
premamo za proslavu svetkovine Rođenja Gospodnjega, 
za nas vjernika Božić je povlaštena prilika za razmišljanje 
o smislu i vrijednosti našega života. Približavanje božič-
noga ozračja pomaže nam razmišljati, s jedne strane, o 
dramatičnosti povijesti u kojoj ljudi, ranjeni grijehom, 
vječno tragaju za srećom i smislom života i smrti, a s dru-
ge strane potiče nas da razmišljamo o milosrdnoj dobro-
ti dobroga Boga, koji je došao ususret čovjeku, da nam 
izravno obajvi Istinu koja spašava, i prijateljuje s nama i 
čini nas dionicima svojega života. 
Pripremimo se, stoga, za Božić s poniznošću i jednostav-
nošću. Oraspoložimo se za primanje dara svjetla, radosti 
i mira, kojim božićno otajstvo zrači. Prihvatimo Kristov 
Božić kao događaj koji je kadar obnoviti naš život. Susret s 
Djetešcem Isusom pretvara nas u ljude koji ne misle samo 
na sebe, već se otvarajemo očekivanjima i potrebama svo-
jih bližnjih. Na taj ćemo način i mi postati svjedoci svjetla, 
koje Božić prosipa na čovječanstvo već treće tisućljeće. 
Okupljajući se u crkve Svete Nediljice, kao kršćanska za-
jednica, zamolimo Svetu Majku, svetohranište utjelovlje-
ne Riječi, i Svetoga Josipa, tihog svjedoka događaja spase-
nja, da u sebi osjetimo one osjećaje koji su njih, kao Svetu 
Obitelj, prožimali dok su iščekivali da se Isus rodi, tako 
da i mi uzmognemo sveto proslaviti Porođenje Isusovo, u 
radosti vjere i nošeni zauzetošću za iskrenim obraćenjem.
Župnik fra Nikola. 

U mrkloj noći, koja se nad-
vila nad Betlehemom, upali-
lo se veliko svjetlo: Stvoritelj 
svega svijeta, izvor duhov-
noga svjetla, utjelovio se, 
sjedinivši se nerazdruživo 
s ljudskom naravi, tako da 
je postao stvarno ‘Bog od 
Boga, svjetlo od svjetla’ i 
istodobno čovjek, pravi čo-
vjek, ‘ho logos’ – ‘Verbum’ 
– ‘Riječ’, rodio se ‘Smisao’, 
vječni Smisao koji je u Isusu 
postao opipljiv našim osjeti-
lima i dokučiv našim umom; 
Osoba koja se zanima za 
svakog pojedinog čovjeka; 
živi Božji Sin, koji se utjelo-
vio u Betlehemu. 
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Papa Franjo otvorio je izvanrednu Svetu godinu milo-
srđa Gospodnjega, na svetkovinu Bezgrešnog Začeća, 8. 
prosinca 2015., u spomen 50. obljetnice završetka Dru-
goga vatikanskog sabora. Sveta godina trajat će do ne-
djelje, 20. studenoga 2016., do svetkovine Krista Kralja. 
Jubilej ili Sveta godina potječe od Izraelskoga naroda 
koji je slavio subotu kao dan odmora u tjednu. Svet-
kovali su i svaku sedmu godinu kao subotnju godinu. 
Nakon isteka sedam subotnjih godina dolazi pedeseta  
jubilarna ili sveta godina izmirenja i oprosta, godina mi-
losti Gospodnje (Levitski zakonik, 25, 1-22).
Papa Bonifacije VIII., odlučio je da i kršćani slave svetu 
godinu i odredio da od 1300. godine svaka stota godina 
bude jubilarna godina, kada kršćani mogu hodočašćem 
u Rim, i obilaskom svetih mjesta, dobiti potpuni oprost 
za sve svoje grijehe. Tako se računa da je 1300. godine 
u Rimu oprost dobilo preko dva milijuna hodočasnika. 
Budući da je nastala želja da svaki vjernik može, barem 
jednom u životu, hodočastiti na svetu godinu, papa Kle-
ment VI. prepolovio je stogodišnju svetu godinu tako 
da se nova sveta godina slavila nakon pedeset godina, 
odnosno već 1350. godine. Papa Urban VI., prema bro-
ju godina Isusova zemaljskoga života, odlučio je, 1383. 
godine, da se sveta godina slavi svake trideset i treće go-
dine. Papa Pavao II. odredio je, 1470. godine, da se sve-
ta godina proslavlja svake dvadeset i pete godine. Papa 
Ivan Pavao II. otvorio je 2000. posljednju Svetu godinu.

Franjevački samo-
stan sv. Ante Pado-
vanskoga
Mažuranićeva 3a
Šubićevac
22000 ŠIBENIK

Samostanka obi-
telj
Fra Božo Morić, gvardijan i 
župnik
Fra Silvestar Bota ispovjednik
Fra Vice Lucić u miru

Župa Uznesenja Mariji-
na BILICE 
Župnik fra Tomislav Brekalo
Tel: 022/311-471

Župa Bezgrješnog Zače-
ća CRNICA
Župnik fra Nikola Ćurčija
Tel: 022/312-679

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

Župa sv. Jeronima
METERIZE
Župnik fra Mirko Klarić
Mob: 098/933-0955

Župa sv. Ante Padovan-
skoga
ŠUBIĆEVAC 
Župnik fra Božo Morić
Tel: 022/214-294

Mir i dobro
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TRODNEVNICA GOSPI  BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA

Subota, 5. prosinca 2015.
u  16,30  sati:  Gospina krunica, loretske pohvale
   i molitva Gospi Bezgrješnoga Začeća 
u  17  sati:  večernja misa
   predvodi i propovijeda
   fra Nikola Ćurčija, župnik
Nedjelja, 6. prosinca 2015.
u  8,30  sati:  Gospina krunica, loretske pohvale
   i molitva Gospi Bezgrješnoga Začeća 
u  9  sati:  župna misa
   predvodi i propovijeda
   fra Nikola Ćurčija, župnik
Ponedjeljak, 7. prosinca 2015.
u  16,30  sati:  Gospina krunica, loretske pohvale
   i molitva Gospi Bezgrješnoga Začeća 
u  17  sati:  večernja misa
   predvodi i propovijeda
   fra Nikola Ćurčija, župnik

SVETKOVINA BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA 
BLAŽENE DJEVICE MARIJE
Utoraka, 8. prosinca 2015.
u    9  sati:  župna misa
   predvodi i propovijeda 
   fra Nikola Ćurčija, župnik
u  17 sati: večernja misa zahvalnica
   predvodi i propovijeda 
   fra Jure Jurić Šimunović, meštar novaka

Pod okriljem Bezgrješnoga Začeća

Uz ime koje su joj dali rodi-
telji, na dan preuzimanja za-
daće Mesijine majke, Marija 
daje sebi ime i Službenica 
Gospodnja. To je nova spre-
mnost na posluh i vjernost 
Bogu, za razliku od Adama 
i Eve koji su uskratili posluš-
nost Bogu, a svi drugi ljudi 
postali s njima solidarni u 
grijehu. U ovom imenu Ma-
rija prihvaća svoje poslanje i 
izriče svoju hrabrost. Time 
počinje biti slika svih nas, 
koji smo spremni na posluš-
nost i suradnju s Bogom, 
postaje slika Crkve.
Kao Marijini štovatelji svet-
kovinom Bezgrješnoga Za-
čeća zahvaljujemo Bogu što 
je Majku svoga Sina izuzeo 
od sveopće grješnosti i dao 
je nama za uzor vjerničke 
poslušnosti, nama slugama 
i službenicima Gospodnjim.
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I. nedjelja došašća
U nedjelju, 29. studenoga 2015: župna misa u 9,30 sati.
Prvi dan trodnevnice Gospi Bezgrješnoga Začeća  
U subotu, 5. prosinca 2015: večernja misa u 17 sati.
II. nedjelja došašća
Drugi dan trodnevnice Gospi Bezgrješnoga Začeća  
U nedjelju, 6. prosinca 2015: župna misa u 9 sati 
Treći dan trodnevnice Gospi Bezgrješnoga Začeća  
U ponedjeljak, 7. prosinca 2015: večernja misa u 17 sati.
Svetkovina Bezgrješnoga Začeća 
U utorak, 8. prosinca 2015: župna misa u 9 sati, a ve-
černja misa zahvalnica u 17 sati.
III. nedjelja došašća - Materice, Nedjelja Caritasa 
U nedjelju, 13. prosinca 2014: župna misa u 9 sati. 
IV. nedjelja došašća - Očići
U nedjelju, 20. prosinca 2015: župna misa u 9 sati.

Liturgijski kalendar - Došašće

Božja riječ je subjekt, koji pokreće povijest, nadahnjuje 
proroke, pripravlja put Spasitelju, vodi Josipa i Martiju u 
Betlehem. Sam je Isus božanska Riječ, koja se utjelovila 
u djevičanskom krilu Marijinu: u Njemu se Bog u punini 
objavio, rekao nam je božanski proglas i dao nam je sebe, 
otvarajući nam riznice svoje istine i svoga milosrđa. Da-
kle, mogli bismo reći, sišla je Riječ Božja, kako bi zem-
lja, koja je prije bila pustinja, urodila plodovima našega 
spasenja. Naša je uloga pripraviti put da se rodi Božić. 

Opća deklaracija o pravima 
čovjeka, kao prvi sveobuhvat-
ni zakonik zaštite ljudskih 
prava, proglašen je 1948. od 
strane Ujedinjenih naroda.
Tim dokumentom ljudska 
je obitelj prepoznala svoje 
jedinstvo koje se temelji na 
jednakom dostojanstvu svih 
ljudi, stavljajući u središte 
ljudskoga suživota poštova-
nje temeljnih prava kako po-
jedinaca tako i svih narodâ. 
Da ne bi sve ostalo na doku-
mentima, pravu i zakonima, 
u svjetlu znakovitih božić-
nih blagdana, Crkva kojoj 
pripadamo, poziva svakoga 
vjernika, svakoga muškarca 
i svaku ženu, da posvijeste 
zajedničku pripadnost jedin-
stvenoj obitelji čovječanstva i 
da se zauzmu kako bi suživot 
na zemlji sve više odražavao 
vjerničko uvjerenje o kojem 
ovisi ostvarenje istinskoga i 
trajnoga mira. 
To nam poručuje vjrnički 
Božić koji se rodio u Svetoj 
Obitelji. 
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Badnjak
U četvrtak 24. prosinca 2015: polnoćka u 24 sata.
Porođenje Gospodinovo - Božić 
U petak, 25. prosinca 2015: župna misa u 10 sati, 
Sv. Stjepan prvomučenik
U subotu, 26. prosinca 2015: župna misa u 9 sati.
Sveta Obitelj 
U nedjelju, 27. prosinca 2015: misa u 9 sati.
Silvestrovo - Stara godina
U četvrtak, 31. prosinca 2015: večernja misa u 16 sati. 

Marija Bogorodica - Nova godina 
U petak, 1. siječnja 2016: župna misa u 10 sati.
Na početku mise izmolit ćemo pjesan preporuke 
O dođi Stvorče, Duše Svet.
II. nedjelja po Božiću
U nedjelju, 3. siječnja 2016: župna misa u 9 sati.
Bogojavljenje - Tri kralja
U srijedu, 6. siječnja 2016: župna misa u 9 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, 10. siječnja 2016: župna misa u 9 sati.

Liturgijski kalendar - Božić

Kao što je Isus svojim rođe-
njem pokazao da čitavi Stari 
zavjet govori o njemu, o nje-
govu križu i njegovu uskr-
snuću, tako je i  sveti Stje-
pan, slijedeći nauk Isusov, 
cijeli Stari zavjet tumačio u 
kristološkom svjetlu. 
Kao Isusov učenik dokazu-
je da je otajstvo križa u sre-
dištu povijesti spasenja što 
ga pripovijeda Stari zavjet; 
pokazuje da je Isus, raspet i 
uskrsli, doista naš Spasitelj 
i Otkupitelj. Svoje dokaze i 
propovijedanje potvrdio je 
svojom krvlju. 
U trenutku svoje smrti, vi-
djevši nebo, Boga i Isusa, 
sveti Stjepan je uskliknuo: 
Evo vidim nebesa otvorena 
i Sina Čovječjega gdje stoji 
zdesna Bogu. 
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Božićni obiteljski blagoslov vjernički je događaj koji 
ima svrhu međusobno združiti članove obitelji i pribli-
žiti ih Bogu da nas njegov blagoslov može čuvati i pra-
titi cijele godine. 
Članovi obitelji, po mogućnosti, neka budu na oku-
pu, 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 subote, 26. prosinca 
2015. do petka, 8. siječnja 2016., ujutro od 9 do 12 sati 
i popodne od 14 do 18 sati. 

Subota, 26. prosinca 2015:  Sv. Stjepan  
Prije podne:  Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne:  Ulica Kralja Zvonimira, neparni 
 brojevi s donje strane ceste od br. 25
Nedjelja, 27. prosinca 2015:  Sv. Ivan i Sveta obitelj
Prije podne:  Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne:  Kaprijska ulica  
Ponedjeljak, 28. prosinca 2015: Nevina djeca  
Prije podne:  Primoštenska ulica
 Istarska ulica, parni brojevi 
Poslije podne:  Put Vuka Mandušića i Tijatska ulica
Utorak, 29. prosinca 2015. 
Prije podne:  Stara cesta
Poslije podne:  nastavak Stare ceste
Srijeda, 30. prosinca 2015. 
Prije podne:  Ulica Sedmi kontinent 
Poslije podne:  nastavak Ulice Sedmi kontinent
 Put Tanaje, Ivanjski put
Četvrtak, 31. prosinca 2015: Silvestrovo
Prije podne:  Kralja Zvonimira parni brojevi 
 s gornje strane ceste od br. 112
Poslije podne:  Ne obavljamo blagoslov

Božićni obiteljski blagoslov

Božićna blagoslovna 
molitva

Mir kući ovoj!
I svima koji prebivaju u njoj!

Gospodin naš Isus Krist, po-
hodom svećenika, čitanjem 
Riječi Božje i molitvom Cr-
kve, ulazi u vašu obitelj do-
noseći vam mir i blagoslov. 
Pripravimo stoga srca svo-
ja da nam u ovom zajed-
ničkom slavlju Svemogući 
Bog, po Gospodinu našem 
Isusu Kristu, udijeli plodove 
Duha Svetoga. 
Braćo i sestre, zazovimo bla-
goslov Gospodina našega 
Isusa Krista na vašu obitelj i 
za sve one koji su vam dragi 
i životu blizu, moleći: Gos-
podine, usliši nas!
Za ovu obitelj, Gospodine, i 
njezinu rodbinu, da u snazi 
Duha Svetoga žive životom 
vjere, molimo te:
Gospodine, usliši nas!
Za ovu obitelj, Gospodine, 
da vrši kršćanske obveze i 
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Petak, 1. siječnja 2016: Sveta Marija Bogorodica
Prije podne:  Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne:  Ne obavljamo blagoslov
Subota, 2. siječnja 2016:
Prije podne:  Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne:  Tišnjanska ulica
Nedjelja, 3. siječnja 2016: Druga nedjelja po Božiću
Prije podne:  Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne:  Ulica Ive Zaninovića
Ponedjeljak, 4. siječnja 2016.
Prije podne:  Kornatska ulica, parni brojevi
 Mosećka ulica
Poslije podne: Zagrađe i Ulica Paške Trlaje
Utorak, 5. siječnja 2016.
Prije podne:  Drvarska ulica, neparni brojevi, 
 Biogradska ulica i Ulica Drniških žrtava 
Poslije podne:  Bregovita ulica i Ulica Razoraka
Srijeda, 6. siječnja 2016.: Bogojavljenje
Prije podne:  Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne:  Banjevačka ulica i Bilička ulica 
Petak, 8. siječnja 2016:
Prije podne: Ulice Stipe Ninića, parni brojevi
 od br. 2 do br. 46
Poslije podne: Ulica Stipe Ninića, neparni bojevi 
  od broja 1 do 37

Ako u navedeno vrijeme ne budete prisutn, molimo 
vas da prijavite izostanak  župniku fra Nikoli na telefon 
022/ 312 679 ili na mobitel 098/ 9151 222, kako bismo 
naknadno dogovoriti novi susret i blagoslov. U slučaju 
nevremena, sprovoda ili neke druge zapreke, župnik će 
najaviti novu mogućnost blagoslova.

prisustvuje svake nedjelje i 
svetkovine na svetoj misi s 
našom župnom zajednicom, 
molimo te:
Gospodine, usliši nas!
Za ovu obitelj, Gospodine, 
da je rese kršćanske krepo-
sti, a iz njezine sredine da 
nestane zlobe, zavisti, psov-
ke i svakoga drugoga zla, 
molimo te:
Gospodine, usliši nas!
Za ovu obitelj, Gospodi-
ne, da nađe razumijevanja 
i ljubavi prema susjedima, 
djeci i starijima, bolesnim i 
nemoćnim članovima, mo-
limo te:
Gospodine, usliši nas!
Za ovu obitelj, Gospodine, 
da postane kućna Crkva 
u kojoj će se život odvijati 
prema tvojim zapovijedima, 
molimo te:
Gospodine, usliši nas!
Za preminule članove ove 
obitelji, Gospodine, da im 
podariš vječni pokoj u druš-
tvu svojih svetih, molimo te:
Gospodine, usliši nas!
Zaključimo svoje prošnje 
zajedničkom molitvom koju 
nas je naučio sam Gospodin 
Isus Krist moliti: 
Oče naš...

Božićni obiteljski blagoslov
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Proslava 50. obljetnice Župe
Poštovani župljani, dragi vjernici, kako vam je poznato, 
najavili smo proslavu 50. obljetnice osnutka Župe Bez-
grješnoga Začeća. Proslavu smo zamislili u tri razine: 
Duhovna obnova, Obnoviteljski radovi u crkvi i Tiskovna 
izdanja.

Duhovna obnova
U prigodi proslave 50. obljetnice Župe Bezgrješnoga Za-
čeća u Crnici prigoda je duhovne obnove župne zajedni-
ce.  Predviđamo ove duhovne obnove:
Otvaranje proslave 50. obljetnice Župe 
Srijeda 4. studenoga 2015., dan je osnivanja Župe Bez-
grješnoga Začeća u Crnici (4. studenoga 1966.). Toga 
dana zvonimo tri puta s oba zvona na crkiv Svete Nedi-
ljice, u 16,40 u 16,50 i u 16,55 sati, kao najava župljanima 
da smo započeli 50. obljetnicu. 
U 17 sati slavimo misu zahvalnicu za dar Župe, a nakon 
mise molimo Posvetnu molitvu za župljane. 
Svakoga prvoga četvrtka u mjesecu 
Svakoga prvoga četvrtka u mjesecu slavimo zahvalnu 
misu za dar Župe, a nakon mise molimo Posvetnu moli-
tvu za župljane. 
Svake nedjelje na kraju župne mise 
Svake nedjelje na kraju župne mise molimo Župnu mol-
benicu. 
Svake prve nedjelje u mjesecu 
Svake prve nedjelje u mjesecu molimo za svećenička i re-
dovnička zvanja. 
Predstavljanje krizmanika i prvopričesnika 
Predstavljanje krizmanika u nedjelju, 29. studenoga 
2015., za vrijeme župne mise u 9 sati, a prvopričesnika u 
nedjelju 6. prosinca 2015., za vrijeme župne mise u 9 sati, 
Župnikov Proglas 50. obljetnice Župe 
Župnik će za vrijeme Božićnog obiteljskoga blagoslova 
upoznati svoje župljane o slijedu 50. obljetnice. 

Posvetna molbenica

Molimo u crkvi Svete Nedi-
ljice i u obitelji svakoga pr-
voga četvrtka

Dobra naša Majko, Gospe 
Bezgrješnog začeća!
U prigodi proslave 50. 
obljetnice Župe Bezgrješno-
ga Začeća, želimo ti zahvali-
ti na bezbrojnim darovima 
i milostima, kojima si nas 
obasipala kroz pedeset godi-
na župne zajednice u Crnici.
Kao tvoja dobra djeca, mi 
ti na svemu zahvaljujemo 
i ujedno molimo, da nas i 
unaprijed štitiš i zagovorom 
pomažeš.
Dobra Majko i naša zaštit-
nice naše Župe, molimo te 
pomozi nam da ustrajemo 
u vjeri naših obitelji i u vr-
šenju kršćanskih dužnosti;  
pomozi nam u svim potre-
bama duše i tijela. 
Posvećujemo ti svoja ljud-
ska srca i vjerničke duše, sva 
svoja nastojanja i naše dje-
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Mise zadušnice u Crnici
Nakon svakog sprovoda na groblju u Crnici slavimo misu 
zadušnicu u crkvi Svete Nediljice. 
Zajednička molitva Gospine krunice
Molitva Gospine krunice svaku večer u 17,30 sati, a kroz 
svibanj i listopad večernja misa i prigodna propovijed.
Molitva krunice za naše pokojne na blagdan Svih svetih 
i Dušni dan prije mise, a nakon mise odriježenje za naše 
pokojne.
U trodnevnici svetkovine Bezgrješnga Začeća svaku ve-
čer molitva Gospine krunice prije večernje mise. 
Župna slavlja u crkvi Svete Nediljice
U utorak, 8. prosinca 2015., svetkovina Bezgrješnga Za-
čeća; mise u 9 i 17 sati. 
U subotu, 12. ožujka 2016., slavlje Prve svete ispovijedi u 
10,30 sati.
U subotu, 23. travnja 2016., podjela krizme za vrijeme 
mise u 10 sati. 
U nedjelju, 8. svibnja 2016., slavlje Prve sv. pričesti za vri-
jeme mise u 10 sati. 
U nedjelju, 29. svibnja 2016., misno slavlje za sretan zavr-
šetak školske i vjeronaučne godine u 9 sati.
U nedjelju, 16. listopada 2016., misno slavlje za sretan po-
četak nove školske i vjeronaučne godine u 9 sati  
U četvrtak, 8. prosinca 2016., završetak proslave 50. 
obljetnice Župe Bezgrješnoga Začeća s misom zahvalni-
com u 17 sati. 
Neposredna duhovna obnova
Pedeset dana prije završetka proslave 50. obljetnice Župe, 
svaki dan, od 16. rujna do 4. studenoga 2016., molimo 
prigodnu Župnu molbenicu u crkvi Svete Nediljice, a 
vjernici, koji ne budu na misi, mole u obitelji (Molbeni-
cu, sa slikom Svete Nediljice, umnožit ćemo i podijeliti 
župljanima). 

Proslava 50. obljetnice Župe

lovanje u ovom svijetu, sva-
ki tenutak svoga života, sve 
misli, riječi i djela.
Blagoslovi nas i sve naše obi-
telji, da bismo, pošteno ži-
veći na zemlji, jednog dana 
došli k tebi u Božje nebo!
O mila i draga naša Majko! 
Gospe Bezgrješna, Sveta Ne-
diljice! 
Primi našu prošnju i posvet-
nu molbenicu.
Budi kod svoga Sina naša 
moćna zagovornica, budi 
naša nada u zemaljskom ži-
votu i naša utjeha na smrti. 
Ti, dobra i blaga naša Gospe, 
Sveta Nediljice. Amen!
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Devetnica u prigodi proslave svetkovine Bezgrješnoga 
Začeća
U prigodi završetka proslave 50 obljetnice Župe Bezgrješ-
noga Začeća, u crkvi Svete Nediljice, večernje misno slav-
lje u 17 sati, predvodi župnik Župe-Matice i šest župnika 
Župa slavljenica 50. obljetnice iz Šibenika. 
Prva trodnevnica: predvodi Župa-Matica
Tri večeri u Župi Bezgrješnoga Začeća, odnosno u cr-
kvi Svete Nediljice, misno slavlje predvodi Župa-Matica: 
Gospa van Grada iz Varoša, odnosno njezin župnik: u 
utorak 29, srijedu 30. studenoga i u četvrtak, 1. prosinca 
2016. u 17 sati.  
Druga i treća trodnevnica: predvodi šest Župa slavlje-
nica
Šest večeri u Župi Bezgrješnoga Začeća, odnosno u crkvi 
Svete Nediljice, misno slavlje predvodi šest Župa slavlje-
nica: 
Župa Presvetoga Srca Isusova s Baldekina, odnosno nje-
zih župnik, četvrti dan devetnice, u petak, 2. prosinca 
2016. u 17 sati.    
Župa Uznesenja Marijina iz Bilica, odnosno njezih žu-
pnik, peti dan devetnice, u subotu, 3. prosinca 2016. u 
17 sati.
Župa Bezgrješnoga Začeća iz Crnice, odnosno njezih žu-
pnik, šesti dan devetnice, u nedjelju, 4. prosinca 2016. u 
9 sati.
Župa Gospe od Zdravlja iz Dubrave, odnosno njezih 
župnik, sedmi dan devetnice, u ponedjeljak, 5. prosinca 
2016. u 17 sati.
Župa Svetoga Jeronima iz Meteriza, odnosno njezih žu-
pnik, osmi dan devetnice, u utorak, 6. prosinca 2016. u 
17 sati.
Župa Pohođenja Marijina iz Njivica, odnosno njezih žu-
pnik, deveti dan devetnice, u srijedu, 7. prosinca 2016. u 
17 sati.

Proslava 50. obljetnice Župe

Župna molbenica

Molimo u crkvi Svete Nedi-
ljice i u obitelji svake nedjelje

Presveta Majko, Gospe Bez-
grješna, Sveta Nediljice. 
Mi vjerujemo da je tvoje 
srce, prožeto snagom Duha 
Svetoga, i da majčinski bdi-
ješ nad svakim od nas u 
Župi. 
Ti želiš da se obratimo i 
postanemo što sličniji tebi, 
tako, da u našoj župnoj za-
jednici djelujemo kao zajed-
nica Kristove braće i sestara. 
Daj da bez odlaganja krene-
mo za tobom i poput tebe 
služimo svima, koji su po-
trebni naše pomoći. 
Pomozi nam da ne zabora-
vimo u našoj Župi one koji 
su ojađeni i potišteni, da ne 
zaobilazimo siromahe i one 
koji su bolesni. 
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Završetak proslave 50. obljetnice
Završetak proslave 50. obljetnice Župe Bezgrješnoga Za-
čeća, u četvrtak, 8. prosinca  2016. s misom  zahvalnicom 
za župljane u 17 sati.  
Župe-Slavljenice 
U gradu Šibeniku i predgrđu šest župa slavi 50. obljetnicu 
osnutka. Kao i naša, svaka župna zajednica priprema pri-
godna slavlja. Na glavnim slavljima sudjeluje i Župa Bez-
grješnoga Začeća iz Crnice. 
Sv. Mihovil, zaštitnik Grada, 29. rujna 2016., u misnom  
slavlju u devetnici i na blagdan sudjeluju Župe-Slavljenica. 
Blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije ili Mala Gospa, 
dan Župe Gospa van Grada, Župa-Majka, 8. rujna 2016. 
godine. U misnom  slavlju u devetnici i na blagdan sudje-
luju Župe-Kćeri. 
Blagdan Pohođenja Blažene Djevice Marije u Njivicama, 
dan Župe, 31. svibnja 2016.  
Blagdan Presvetoga Srca Isusova na Baldekinu, dan Župe, 
3. lipnja 2016.  
Blagdan Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u Bi-
licama, dan Župe, 15. kolovoza 2016.  
Blagdan sv. Jeronima na Meterizama, dan Župe, 30. rujna 
2016. 
Blagdan Prikazanja Blažene Djevice Marije - Gospa od 
Zdravlja u Dubravi, dan Župe, 21. studenoga 2016. 
Blagdan Bezgrješnoga Začeća Blažene Djevice Marije - 
Sveta Nediljica u Crnici, dan Župe, 8. prosinca 2016.   
Katekumanat, priprava odraslih za sakramente
Odrasli vjernici koji nisu primili sakramente mogu se 
uključiti u katekumant - tečaj za odrasle koji se održava 
u Župi Presvetoga Srca Isusova na Baldekinu (krštenje, 
krizma, ispovijed i pričest, vjenčanje).  
Tragovi života i opstojnosti 
Kroz godinu slavlja 50. obljetnice namjeravamo prikupiti 
dokazne dokumentarne materijale o našoj Župi, kao što 

Proslava 50. obljetnice Župe

Pomozi nam da  se spremno 
zauzimamo za svakog čo-
vjeka s kojim se susrećemo 
te tako u svakom čovjeku 
vidimo brata i sestru tvoga 
Sina, našega Gospodina Isu-
sa Krista. 
Neka na našim licima zabli-
sta vedrina spasenjske rado-
sti tvoga Sina i neka zasvije-
tli nada i ohrabrenje svima 
koji žive na području naše 
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su fotografije, nabožni predmeti, rukotvorine... i pripre-
diti prigodnu izložbu; zato molimo vjernike, koji mogu 
pripomoći, da se obrate župniku, a iste predmete ćemo 
uredno vratiti. 
Obnoviteljski radovi u crkvi Svete Nediljice
Kako smo više puta najavljivali u Župnim obavijestima i 
pisali u prošlim brojevima župnoga lista ‘Sveta Nediljica’, 
pokrenuli smo, zajedno s župnim vijećima, pastoralnim 
i ekonomskim, u dogovoru s Ordinarijatom Šibenske bi-
skupije, uz savjet stručnjaka za sakralnu umjetsnot, sve-
obuhvatniju materijalnu obnovu crkve Svete Nediljice u 
Crnici.  
Naime, nakon što smo restaurirali staru sliku Svete Nedi-
ljice, i nakon što smo je postavili na glavni oltar u prosin-
cu prošle godine, pripremili smo idejni nacrt za obnovu 
prezbiterija i lađe.
Obnovu bismo, zbog financijskih izdataka, obavili u više 
stupnjeva, koje bismo ovdje ukratko pojasnili.  
U prvom stupnju obnovili bismo prezbiterij. Budući da 
je podnica, nakon postavljanja pomoćnoga oltara pre-
ma vjernicima, popločana različitim kamenim pločama, 
a u stubište, od tri gazišta, također umetnuto više vrsta 
kamenih stepenica, odlučili smo, kako je predviđeno u 
idejnom rješenju, postaviti novo stubište i podnicu. To 
podrazumijeva iskopne radove, odvoz materijala, beto-
niranje nove podnice, novo popločavanje i postavljanja 
novoga stubišta, uklanjanje drvene lamperije sa zidova, 
razvlačnje nove elekrične instalacije i postavljanje no-
vih rasvjetnih tijela, kao i postavu novoga mikrofona na 
određenom mjestu do oltara. 
Podnicu bismo, prema predviđanju, pokrili kamenim 
pločama tipa rosso porino ili rosso verona, a stubište ka-
menom tipa avvorio ili san giorgio. 
Umjesto sadašnjega pomoćnoga kamenog oltara i drve-
noga besjedišta koji su neskladni, postavili bismo jed-
nostavne kamene liturgijske elemente (oltar i besjedište 

Proslava 50. obljetnice Župe

Župna molbenica

Molimo u crkvi Svete Nedi-
ljice i osobno u obitelji 

Gospodine, sveti Oče, sve-
mogući vječni Bože, blažena 
Djevice, začela je i na svijet 
donijela Spasitelja našega 
Isusa Krista, kojega su pro-
roci navijestili kao Kneza 
mira. Zbog nerazdružive 
veze s njime, u njoj gledamo 
ne samo našu Majku nego i 
Kraljicu mira, pa ti se, kao 
njezini štovatelji, u ovom 
trenutku i obraćamo: 
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i krstionicu), koje bismo naknadno predstavili. Nakon 
obnove, prezbiterij bismo oličili prema tom karti. 
U drugom stupnju obnovili bismo prostor za vjernike. To 
podrazumijeva skidanje lamperije sa zidova u lađi, gleto-
vanje otpale žbude, razvlačenje nove električne instalacije 
i postavljenje novih rasvjetnih tijela, kao i postavu no-
voga razglasnoga sustava. Nakon uređenja zidnih ploha, 
lađu bismo oličili prema ton karti.
U trećem stupnju predviđamo, ako nam financijske mo-
gućnosti dopuste, izradu novih drvenih klupa za vjerni-
ke. U ovom bismo slučaju ispod prostora, koji zauzimaju 
klupe, postavili podignutu drvenu podnicu na sadašnji 
kamen. U trećem stupnju pomišljamo postaviti novu dr-
venu korsku ogradu i drvenu podnicu na koru za pjevače, 
kao i nova drvena vrata na glavnom i pobočnom ulazu, i 
vrata na ulazu u kor. 
Zahvat  će biti u čitavoj crkvi: postavit će se nove električ-
ne instalacije i nova osvjetljujuća tijela u cijelom prostoru 
crkve,  preurediti će se prezbiterij po najnovijim liturgij-
skim propisima Crkve i postaviti prikladniji  novi kameni 
oltar i ambon. I dakako, crkva će se oličiti. Mislit ćemo i 
na obnovu iventara crkve u koliko budemo finacijski u 
mogućnosti pokriti naknadne troškove.
Tiskovna izdanja
U prigodi 50. obljetnice osnutka naše Župe tiskat ćemo 
svečani broj župnoga lista ‘Sveta Nediljica’, prigodne 
master-sličice stare slike Svete Nediljice, koju smo prije 
godinu dana obnovili, i  pripremamo spomen-knjigu o 
povijesti Župe i crkve Svete Nediljice. 

Proslava 50. obljetnice Župe
Gospodine, sveti Oče, sve-
mogući vječni Bože, ti si 
Mariju očuvao od istočno-
ga grijeha, obogatio svojom 
milošću i pripravio za do-
stojnu Majku svome Sinu. 
Nju si dao svome narodu 
za odvjetnicu milosti i uzor 
svetosti. Po zagovoru Bez-
grešne Djevice, primi našu 
molitvu:
Bože, dobri Oče! Po svome 
Sinu Isusu Kristu u Duhu 
Svetomu ti nas sabireš u jed-
no tijelo Crkve. Hvala ti za 
minule vjekove, za tolika do-
bra kojima si nadario vjeru i 
rod Hrvata. 
Daj nam, molimo, tako is-
povijedati krsni zavjet da 
po zagovoru Svete Nediljice 
sada i u vijeke uživamo plod 
tvojega spasenja. 
Jer, ti si Bože, po zaslugama 
smrti svoga Sina unaprijed 
oslobodio od svake ljage 
grijeha začeće Djevice Ma-
rije i tako pripravio dostojan 
stan svome Sinu. Po njezinu 
zagovoru, daj nam da čista 
srca dođemo k tebi. Amen.
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Božićna ispovijed
Božićna ispovijed za bolesne i nemoćne
Stariji, bolesni i nemoćni vjernici koji žele obaviti 
pojedinačnu božićnu ispovijed i pričest, neka se prija-
ve u Župni ured ili u sakristiju. Svećenik obilazi vjer-
nike u četvrtak, 17. prosinca 2015., od 10 do 12 sati.  

Božićna ispovijed za odrasle vjernike
Odrasli vjernici mogu obaviti pojedinačnu ispovijed u 
utorak 22. i u srijedu 23. prosinca 2015. u 15,30 sati, 
a nakon ispovijedi slavimo večernju misu u 16 sati. 

Božićna ispovijed za djecu i mlade 
Umjesto vjeronauka, u subotu, 19. prosinca 2015. 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.

Župne obavijesti

Svetkovina Bezgrješnoga Začeća 
Trodnevnicu i svetkovinu Bezgrješnoga Začeća slavi-
mo kako je najavljeno na 3. str. župnoga lista. 

Božićni blagoslov obitelji 
Blagoslov obavljamo prema slijedu kako je najavljeno 
na 8. i 9. str. župnoga lista. 

Prva sveta pričest
U nedjelju 8. svibnja 2016. u crkvi Svete Nediljice u 
Crnici: jutarnja misa u 8,30 sati za župljane, a misa za 
prvopričesnike u 10 sati.

Podjela krizme
U subotu 23. travnja 2016. u 10 sati, u crkvi Svete 
Nediljice u Crnici.

Nedjelja solidarnosti ili Nedjelja Caritasa
U III. nedjelju došašća, 13. prosinca 2015., za vrijeme 
župne mise, u 9 sati, skupljamo milodare za biskupijski 
Caritas.

Božićna ispovijed
u župama koje su povjere-
ne franjevcima koji borave 
u samostanu sv. Ante Pado-
vanskoga u Šibeniku na Šu-
bićevcu;

u subotu, 19. prosinca 2015. 
Crnica u 10 sati 
Konjevrate u 15 sati
Bilice u 16 sati
Dubrava u 16 sati
Bilice u 16 sati
Meterize u 17 sati
Šubićevac u 18 sati

Župa Gospe van Grada
od ponedjeljka 14. do četvrt-
ka 17. prosinca 2015. od 7,30 
do 9,30 i 17,30 do 18,30 sati
i od petka, 18 do srijede, 23. 
prosinca 2015, od 7,30 do 
12,30 i od 17 do 19 sati,
i na Badnji dan u četvrtak,  
24. prosinca 2015. od 7,30 
do 12,30 sati.
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Moj dar za crkvu Svete Nedijice
Travanj
Franka Šarić 100 kn, Vinka Ercegović 100 kn, Frana Tesla 200 
kn, Meri Baljkas 50 kn, Dara Jurić 80 kn, Anka Gatara 100 
kn, Tomislav Lambaša 300 kn, Obitelj Slavka Lemca 200 kn, 
Marija Gojanović 100 kn, Obitelj Krste Ninića 200 kn, Zdenka 
Dulibić 50 kn, Dara Jurić 100 kn.
Svibanj
Vinko Zaninović 100 kn, Mirjana Baljkas 50 kn, Tereza Olivari 
50 kn, Božidar Grga 200 kn, Obitelj Paške Zaninovića 200 kn. 
Lipanj
Bora Trlaja 100 kn, Obitelj Bejić 200 kn, Marija Gojanović 100 
kn, Zdenka Dulibić 50 kn, Obitelj Lugović 250 kn, Mara An-
dabaka 50 kn, Anka Gatara 100 kn.
Srpanj
Vinka Lemac 50 kn, Veronika Mrčela 50 kn, Anka Čeko 100 kn.
Kolovoz
Obitelj Kate Baljkas 150 kn.
Rujan
Dara Jurić 100 kn, Jaka Skelin 100 kn, Ankica Jurišić 100 kn, 
Josica N. 100 kn, Mirjana Baljkas 50 kn, Obitelj Jere Bukića 
100 kn, Danica Čeko-Šupuk 50 kn, Tona Jelovčić 100 kn, Obi-
telj pok. Anđeline Lakoš 100 kn, Anka Gatara 100 kn,  Tomi-
slav Lambaša 450 kn, Obitelj Bejić 100 kn.
Listopad
Obitelj Tomislava Bukić 100 kn, Obitelj Slavke Lemca 200 kn, 
Frana Tesla 100 kn, Marija Vrzić 50 kn, Marija Gojanović 100 
kn, Obitelj Krste Ninić 200 kn, N.N. 200 kn, Obitelj Nene Rak 
200 kn, Mate Petrina 50 €. Obitelj Vrančić kod krštenja Mie 50 
€, Milka Jušić 50 kn, Vinka Lemac 50 kn, Lucija Nadoveza 60 
kn, Zdenka Dulibić 100 kn, Slavka Tijardović r. Bukić 150 kn. 
Studeni
Hrvoje Zaninović 200 kn, Anka Protega s obitelji 100 kn, Sin i 
kći od pok. Anke Gatara 350 kn, Obitelj Kale 200 kn, Obitelj 
Nene Rak 150 kn, Mirjana Baljkas 50 kn, N.N. 200 kn.
Prosinac 
Danka Jurić 100 kn, Mara Andabaka 50 kn, Tereza 
Olivari 100 kn, Josipa N. 100 kn.

Poštovani župljani, dragi 
vjernici, kako vam je po-
znato, šibenski biskup Josip 
Arnerić, prema Odluci br. 
972, osnovao je, 4. studeno-
ga 1966., župu Bezgrješno-
ga Začeća Blažene Djevice 
Marije u Crnici i za župnu 
crkvu odredio da bude cr-
kva Svete Nediljice. Tako, 8. 
prosinca 2016. slavimo 50. 
obljetnicu naše Župe. 
Nakon što je postala župna 
crkva, marom župljana i žu-
pnika, uz pomoć Ordinarija-
ta Šibenske biskupije, crkva 
Svete Nediljice u Crnici sva-
ko malo, kada su ekonomske 
mogućnosti dopuštale, ure-
đivana je za skladno slavlje-
nje kršćanskih obreda.
Kako smo objavljivali na 
stranicama župnoga lista i u 
župnim obavijestima za vri-
jeme mise, pripremili smo 
novu obnovu interijera, kako 
prezbiterija tako i lađe i kora. 
Kao i proteklih godina, ku-
camo na plemenito srce 
naših župljana i štovatelja 
Svete Nediljice, da pripomo-
gnu, po svojim mogućnosti-
ma, konačnu obnovu crkve. 
Imena dobročinitelja, kao i 
do sada, objavljujemo u na-
šem župnom listu. Neka svi-
ma dobri Bog bude nagrada.
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GLASILO ŽUPE BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA

NEDILJICASVETA

CRNICA - ŠIBENIK

Ako nas, s jedne strane, Božić navodi da se spomene-
mo nevjerojatnoga čuda rođenja jedinorođenoga Sina 
Božjega od Djevice Marije u betlehemskoj špilji, s druge 
strane potiče nas da, bdijući i moleći, iščekujemo toga 
istoga našega Otkupitelja koji će u posljednji dan “doći 
suditi žive i mrtve”. 
Majka Marija, koja je darovala svoje djevičansko krilo 
Božjoj Riječi, koja ga je promatrala kao djetešce u svo-
jim majčinskim rukama, i koja ga i dalje svima nudi kao 
Otkupitelja svijeta, neka nam pomogne da nam ovaj Bo-
žić bude prigoda za rast u poznavanju Krista i u ljubavi 
prema njemu. To je i želja koju s ljubavlju upućujemo 
svima koji dolaze u crkvu Svete Nediljice i svim obitelji-
ma na području naše župne zajednice.  

Misno slavlje 
 nedjeljom i svetkovinom
 u   9 sati

 radnim danom i blagdanom 
 prema nakani vjernika 
 od Bezgrješnog Začeća, 9. prosinca
  do 31. siječnja  u 16 sati
 od 1. veljače do 31. ožujka u 17 sati
 od 1. travnja od 30. lipnja u 18 sati
 od 1. srpnja do 31. kolovoza  u 19 sati
 od 1. rujna do 31. listopada u 18 sati
 od 1. studenoga do 8. prosinca u 17 sati

Glasilo Župe 
Bezgrješnoga Začeća 
Blažene Djevice Marije 
Šibenik Crnica

22000 ŠIBENIK
Šubićevac
Mažuranićeva 3a

telefonka
022/312-679
mobitelka
098/9151222  
emailica
nikola.curcija@si.t-com.hr
webica
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 2/2015. (19) tiskan je 
u tiskari Dalmacija-papir u 
Splitu, u 400 primjeraka na 
16 stranica formata B5

OIB Župe
62155125911

Žiro račun 
Jadranska banka d. d. 
Šibenik 
2411006-1121000204God X.      Božić, 2015.     br. 2 (19)

Župa Bezgrješnoga Začeća Crnica


