NEDILJICA
GLASILO ŽUPE BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA

S V E TA

CRNICA - ŠIBENIK
G o d. X I I I .
U kršćanskim crkvama i obiteljima u predbožićno vrijeme
postavljamo adventski vijenac.
Jedan vijenac – četiri svijeće!
Adventski vijenac označuje
jednu cjelinu liturgijske godine (jedno došašće = jedan vijenac), koju dijelimo na četiri
tjedna (četiri nedjelje = četiri
svijeće). Četiri svijeće simboliziraju nadolazeće duhovno
svjetlo – Isusa Krista.
Svaki tjedan – jedna svijeća!
I svaka svijeća, pojedinačno,
simbolično ižaruje svoju poruku. Od prve do četvrte svijeće!
Prva svijeća – prorok Ivan
Krstitelj, druga svijeća – grad
Betlehem, treća svijeća – priprosti pastiri, četvrta svijeća –
raspjevani anđeli.
Pođimo, dragi vjernici, ususret Božiću, vođeni svjetlom
adventskoga vijenca. To će nas
svjetlo, nakon četiri tjedna, dovesti do Marije i Josipa koji se
klanjaju Isusu Kristu u božićnom ozračju.

Božić, 2018.
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Draga braćo i sestre, dragi župljani, često u našem životu, zapljušti ubitačna kiša iznad nas, navale nesnosne
bujice na nas, puhnu olujni vjetrovi oko nas, i sruče se
prema nama da nas unište, ali mi ne padamo. Jer, mi
smo utemeljeni na čvrstoj stijeni kršćanske vjere, koju
je utemeljio Isus Krist, jer on je naš temelj i zaglavni kamen.
Uistinu, mi se uzdamo u dobroga Boga, jer on je Stijena vječna; on obara one koji misle da obitavaju visoko,
razvaljuje tvrđu obzidanu, ruši u prah sve lažne sigurnosti, sravnjuje sa zemljom sve prividne stvarnosti; a pomažu mu u tome i naše vjerniče molitve, noge ubogih i
koraci nevoljnih, u koje se i mi ubrajamo.
U tami kojom je obavijena Čovjekova Zemlja, pustimo
da nas ponovno iznenadi i unese svjetlo u naš život ovaj
Božji čin, koji je potpuno neočekivan: Bog je postao građanin Čovjekove Zemlje, jedan od nas, postao je djetetom. Bliže nam nije ni mogao doći.
Neka nas briga i pažnja koje posvećujemo uljepšavanju
naših domova još više potakne da pripravimo našu dušu
na susret onoga koji će nas pohoditi. Očistimo svoju savjest i svoj život od onoga što se protivi tome dolasku:
uznastojimo činiti dobro i pridonositi ostvarivanju mira
i pravednosti. Tako da i mi uzmognemo dostojanstveno i
pobožno proslaviti Prođenje Isusovo i unići u novu godinu s Božjim blagoslovom, što vam želi župnik fra Nikola.

Mir i dobro
Na dan svetoga Božića, dragi župljani, započeli smo
novi hod u vjeri, koji nam s jedne strane daje spominjati se događaja, koji su vezani uz Isusa Krista, a s druge
strane nas usmjerava k njegovu konačnom ispunjenju.
Upravo u znaku ove dvojake gledanosti, tjedan nakon
Božića, od Nove godine 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.
Sveti Božićni dani, i u novoj građanskoj godini, potiču
nas na osjećajnu temu “iščekivanja”, jer je riječ o duboko
ljudskom osjećanju, u kojemu vjera postaje, tako reći,
jedno s našim brojenjem vremena.
Čekanje, iščekivanje, dragi župljani, nešto je što se provlači kroz sav naš osobni, obiteljski i društveni život.
Iščekivanje je prisutno u bezbroj trenutaka, od najmanjih pa do najbitnijih, koje nas obuhvaćaju potpuno i u
dubini naše duše.
Naučimo od Gospe, žene Čežnje, živjeti kršćansku
nadu, s osjećajem dubokog iščekivanja, koje jedino Isusov dolazak može ispuniti, osobito vjerujući u onaj dan
kada ćemo iz Čovjekove Zemlje ući u vječnost vremena,
u Božje Nebo. Amen.

Franjevački samostan sv. Ante
Padovanskoga
Mažuranićeva 3a

Šubićevac
22000 ŠIBENIK
Samostanka obitelj
Fra Mario Radman,
gvardijan i župnik
Fra Silvestar Bota ispovjednik
Fra Vice Lucić u miru

Župa Uznesenja
Marijina BILICE
Župnik Ante Vukušić
Mob: 098/187-4205

Župa Bezgrješnoga
Začeća CRNICA
Župnik fra Nikola Ćurčija
Tel: 022/312-679

Župa Gospe od
Zdravlja DUBRAVA
Župnik Žarko Maretić
Mob: 098/902-7717

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

Župa sv. Ante
Padovanskog
ŠUBIĆEVAC

Župnik fra Mario Radman
Tel: 022/214-294
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Pod okriljem Bezgrješnoga Začeća
TRODNEVNICA
Srijeda 5. prosinca 2018.
u 16,30 sati
		
u 17
sati
		

Gospina krunica
i molitva trodnevnice Svetoj Nediljici
večernja misa
predvodi župnik fra Nikola

Četvrtak 6. prosinca 2018.

Dušo Marijina, posveti me.
Tijelo Marijino, očisti me.
Srce Marijino, ražari me.
Žalosti Marijine, ohrabrite
me. Suze Marijine, utješite me. O slatka Marijo, čuj
me. Svojim blagim očima,
pogledaj me. Svojim svetim
stopama, vodi me. Svoga
Božanskoga Sina, moli za
me. Oproštenje grijeha mojih zadobij mi.
Pobožnost Tvojoj Krunici,
ulij mi, ljubav prema Bogu i
bližnjemu, daruj mi. Ne dopusti da se ikada odijelim od
Tebe. U času smrti, ohrabri
me. Od neprijatelja mojih,
obrani me. Štitom svoga
Svetoga Imena, zaštiti me.
Plaštem svojim pokrij me. U
odlučnom času moje smrtne
borbe, budi uza me. Od umiranja u grijehu, oslobodi me.
U ruke Isusove, izruči me. U
vječne dvore, uvedi me. Da
Te s anđelima i svetima, hvalim u vijeke vjekova. Amen!
Sveta Nediljica
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u 16,30 sati
		
u 17
sati
		

Gospina krunica
i molitva trodnevnice Svetoj Nediljici
večernja misa
predvodi župnik fra Nikola

Petak 7. prosinca 2018.
u 16,30 sati
		
u 17
sati
		

Gospina krunica
i molitva trodnevnice Svetoj Nediljici
večernja misa
predvodi župnik fra Nikola

SVETKOVINA
Subota, 8. prosinca 2018.
u 9,30 sati župna misa
		
predvodi i propovijeda
		
župnik fra Nikola Ćurčija
u 17 sati
		
		
		
		

večernja misa
predvodi i propovijeda
fra Jerko Kolovrat
župni vikar u Župi Gospe van Grada
Varoš Šibenik

Župne obavijesti
Božićna ispovijed
Božićna ispovijed za djecu i mlade
U subotu, 15. prosinca 2018. u 9,30 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.
Božićna ispovijed za odrasle vjernike
Božićna ispovijed za odrasle vjernike u srijedu 19.
prosinca 2018. u crkvi Svete Nediljice u Crnici: u 15,30
sati ispovijed, a nakon toga u 16 sati večernja misa.
Božićna ispovijed za bolesne i nemoćne
Stariji, bolesni i nemoćni vjernici koji žele obaviti
pojedinačnu božićnu ispovijed i pričest, neka se prijave u Župni ured ili u sakristiju. Svećenik obilazi vjernike u četvrtak, 20. prosinca 2018., od 10 do 12 sati.
Svetkovina Bezgrješnoga Začeća
Trodnevnicu i svetkovinu Bezgrješnoga Začeća slavimo kako je najavljeno na 3. str. župnoga lista.
Nedjelja solidarnosti ili Nedjelja Caritasa
U III. nedjelju došašća, 16. prosinca 2018., za vrijeme
župne mise, u 9,30 sati, skupljamo milodare za biskupijski Caritas.
Božićni blagoslov obitelji
Blagoslov obavljamo prema slijedu kako je najavljeno
na 8. i 9. str. župnoga lista.
Podjela krizme
U subotu 27. travnja 2098. u 10 sati, u crkvi Svete
Nediljice u Crnici.
Prva sveta pričest
U nedjelju 12. svibnja 2019. u crkvi Svete Nediljice u
Crnici: jutarnja misa u 8,30 sati za župljane, a misa za
prvopričesnike u 10,30 sati.

Došašće nam najavljuje Isusovo Rođenje. Kada je došla “punina vremena, odasla Bog Sina
svoga, rođena od žene, pokorna
zakonu, da iskupi one koji bijahu pod zakonom, da primimo
posinaštvo" (Gal 4,4-5). Evo
Radosne vijesti o "Isusu Kristu
Sinu Božjemu" (Mk 1,1): Bog
je pohodio svoj narod, ispunio obećanja dana Abrahamu
i njegovu potomstvu; i nadmašio je svako očekivanje: poslao
je svoga "ljubljenog Sina" (Mk
1,11).
Dakle, mi kršćani, prema Katoličkom katekizmu, vjerujemo da je Isus iz Nazareta, rođen od Marije, u Betlehemu, u
vrijeme kralja Heroda Velikoga
i cara Cezara Augusta, umro
na križu razapet u Jeruzalemu,
pod upraviteljem Poncijem
Pilatom, za vladanja cara Tiberija, vječni Sin Božji postao
čovjekom, koji je “od Boga
izišao” (Iv 13,3), “sišao s neba”
(Iv 3,13; 6,33) i “došao u tijelu”
(1 Iv 4,2); doista “Riječ tijelom postade i nastani se među
nama i vidjesmo slavu njegovu
- slavu koju ima kao Jedinoro4
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Liturgijski kalendar - Došašće
djenac od Oca - pun milosti i
istine” jer “od punine njegove
svi mi primismo, i to milost na
milost” (Iv 1,14.16).
Potaknuti milošću Duha Svetoga i privučeni od Oca, mi, o
Isusu, vjerujemo i ispovijedamo: “Ti si Krist - Pomazanik,
Sin Boga živoga” (Mt 16,16).
Na stijeni te vjere, ispovjeđene
od svetog Petra, Krist je utemeljio svoju Crkvu.
Ime “Isus” znači “Bog koji spasava”. Dijete rođeno od djevice
Marije nazvano je “Isus” “jer
će spasiti narod svoj od grijeha njegovih” (Mt 1,21). “Nema
ni u kome drugom spasenja;
nema, uistinu, pod nebom
drugog imena dana ljudima po
kojemu se možemo spasiti” (Dj
4,12).
Ime “Krist” znači “Pomazanik”,
“Mesija”. Isus je Krist jer ga je
Bog “pomazao Duhom Svetim
i snagom” (Dj 10,38). On bijaše
onaj koji je imao doći, isčekivanje “nade Izraelove” (Dj 28,20).
Ime “Sin Božji” označuje jedincati i vječni odnos Isusa Krista
s Bogom njegovim Ocem: on
je jedinorođeni Sin Očev i Bog
sam. Da bismo bili kršćani,
moramo vjerovati da je Isus
Krist Sin Božji.
Ime “Gospodin” označuje božansko vrhovništvo. Ispovijedati ili zazivati Isusa kao Gospodina znači vjerovati u njegovo
božanstvo.
Sveta Nediljica
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I. nedjelja došašća
U nedjelju, 2. prosinca 2018: župna misa u 9,30 sati.
Kroz vrijeme došašća, bdijući i moleći, pripremamo se
da možemo prepoznati i prihvatiti sjaj Kristova Božića.
Vrijeme došašća najavljuje nam da je blizu Rođenje Krista, našega Spasitelja.
II. nedjelja došašća
U nedjelju, 9. prosinca 2018: župna misa u 9,30 sati.
U drugu nedjelju došašća Crkva nas nas potiče da duhovni stav budnoga iščekivanja i molitve ostaje temeljna
značajka kršćanina u vrijeme došašća.
Svetkovina Bezgrješnoga Začeća
Trodnevnicu i svetkovinu Bezgrješnoga Začeća slavimo
kako je najavljeno na 3. str. župnoga lista.
Neka nam Djevica Marija, koju u našoj sredini častimo
kao Svetu Nediljicu, pomogne da nam došašće bude vrijeme prisutnosti i iščekivanja onog što je vječno; i vrijeme radosti, koju nitko ne može oduzeti. Radost iščekivanja je duboki kršćanski stav, koji možemo vidjeti u
našoj blaženoj Gospi: od trenutka Navještenja Djevica
Majka čeznula je s ljubavlju iznad svake ljubavi za dolaskom svoga Sina, Krista Isusa.
III. nedjelja došašća - Materice, Nedjelja Caritasa
U nedjelju, 16. prosinca 2018: župna misa u 9,30 sati.
Treća nedjelja došašća zove se Gaudete, nedjelja radosti.
Temeljno obilježje te radosti događa se u čekanju; čekajmo, ne žurimo, naš Bog će doći nama ususret. Vjerničko
iskustvo nam pokazuje da prolazimo kroz život čekajući
i nadajući se.
IV. nedjelja došašća - Očići
U nedjelju, 23. prosinca 2018: župna misa u 9,30 sati.
Marija nas uči da čekamo mirna srca dolazak Gospodina; dok se u nutrini pripremamo za taj susret, radosno
pokušavajmo izraditi kolijevku za našeg Boga u našoj
sredini, u našoj obitelji, u našim srcima.

Liturgijski kalendar - Božić
Badnjak
U ponedjeljak 24. prosinca 2018: polnoćka u 22 sata.
Slava Božja, koja je zasjala u svetoj noći rođenja Gospodina našega Isusa Krista, obavija sada sve vjernike, jer je
dobri Bog, svjetlo od svjetla, prisutan u našoj zajednici
vjernika, među nama koji sada, u vjeri, slušamo i ljubavlju prihavćamo njegovu objavu.
Porođenje Gospodinovo - Božić
U utorak 25. prosinca 2018: župna misa u 9,30 sati.
Neka se raduje nebo i kliče zemlja jer je naša noć, tamna
i gorka noć truda i muke, laži i nasilja, grijeha i smrti, sada, po rođenju jednoga djeteta, postala za nas noć
Božja, puna duhovnoga svjetla, prepuna nebeskih darova. Ona, naša ljudska noć, preobrazila se, po Isusovu
rođenju, u sveti dan, dan milosti i utjehe, dan praštanja
i života, dan slave, dan slave za Boga na nebu, dan mira
na zemlji za ljude koji su miljenici Božji.
Sv. Stjepan prvomučenik
U srijedu 26. prosinca 2018: župna misa u 9,30 sati.
Ako je bezbroj kršćana umiralo za Isusa iz Betlehema,
kao i sv. Stjepan, mora da je naš Bog pravi Otac i da ima
prava rješenje svih naših problema. Ako je Bog postao
jedan od nas, postao čovjekom, tim činom pozvao je nas,
pozvao je čovjeka da postane Božji čovjek.
Sveta Obitelj
U nedjelju, 30. prosinca 2018: župna misa u 9,30 sati.
Kada u božićnim jaslicama, bilo u crkvi ili u svom domu,
ugledamo Isusa, ponovno se poklonimo nejakom Djetetu i u njemu prepoznajmo Svemogućega Boga, stvarnoga i vječnoga, i jedinoga Boga.
Silvestrovo
U ponedjeljak, 31. prosinca 2018: misa zahvalnica u 16 sati.
Neka u naše obitelji Božić unesu kršćansko ozračje, da
bismo i u novoj godini živjeli u Božjem blagoslovu, sačuvali zdravlje u tijelu i zadobili mir u duši.

U kršćanskom vjerovanju molimo da je Isus Krist “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):
Naša je narav, bolesna, tražila
da bude ozdravljena; pala, da
bude podignuta; umrla, da bude
uskrišena. Izgubismo posjedovanje dobra; bilo je potrebno da
nam se nadoknadi. Utonulima
u tamu, bilo nam je potrebno
svjetlo; izgubljeni, očekivasmo
spasitelja; utamničeni, pomoćnika; robovi, osloboditelja. Zar
svi ti razlozi bijahu bez značenja? Nisu li bili dovoljni da pokrenu Boga te siđe sve do naše
ljudske naravi da je posjeti, jer
se čovječanstvo nalazilo u stanju tako bijednom i nesretnom?
6
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Liturgijski kalendar - Božić
Riječ je postala tijelom da bismo tako spoznali ljubav Božju: “u ovom se očitovala ljubav
Božja u nama: Bog je Sina svoga
jedinorodjenoga poslao u svijet
da živimo po njemu” (1 Iv 4,9).
“Bog je tako ljubio svijet te je
dao svoga Sina Jedinorodjenca
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
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, uči nas
Katolički katekizam, 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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Marija Bogorodica - Nova godina
U utorak, 1. siječnja 2019: župna misa u 9,30 sati.
Na početku mise izmolit ćemo pjesan preporuke O dođi
Stvorče, Duše Svet.
Sveti Božićni dani i u novoj građanskoj godini potiču
nas na osjećajnu temu “iščekivanja”, jer je riječ o duboko
ljudskom osjećanju, u kojemu vjera postaje, tako reći,
sat za naše brojenje vremena.
Bogojavljenje - Tri kralja
U nedjelju, 6. siječnja 2019: 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.
Kao što je zvijezda, koja se pojavljuje mudracima, bila
znak Kristova rođenja, tako je i nama, naša zvijezda,
naša vjera, naš Božić, znak Božjega dolaska među nas.
Da nisu vidjeli zvijezdu, mudraci ne bi ni krenuli na put.
Svjetlo ih je pokretalo, istina ih privlačila, ljubav ih je
dovela do Božića.
Tako se dogodilo i s nama. Bog nam je prethodio, pošao
je prema nama i privukao nas k sebi: to je Božja milost,
a ta milost pojavila se u Božiću. Božić je bogo-javljanje,
objava Božje ljubavi. I mi smo krenuli prema toj ljubavi, prema Božiću, i u međusobnom privlačenju, susreli
s našim Bogom.
Krštenje Gospodinovo
U nedjelju, 13. siječnja 2019: župna misa u 9,30 sati.
Završetak božićnoga slavlaja i početak liturgijskoga vremena “kroz godinu”.
Na kraju Božićnoga vremena slavimo krštenje Isusovo.
Toga dana vikne Ivan Krstitelj mnoštvu: Isuse, ja te krstim u ime Svemogućega Boga. I vikne Bog Otac, kao
svjedok, mnoštvu: Ovo je Sin moj ljubljeni, u njemu mi
je sva milima. Bilo je to na rijeci Jordanu, kako kaže današnje evanđelje.

Božićni obiteljski blagoslov
U Župi Bezgrješnoga Začeća Blažene Djevice Marije u Crnici blagoslov obitelji obavljamo od srijede,
26. prosinca 2018. do subote, 5. siječnja 2019. ujutro od 9 do 12 sati i poslije podne od 14 do 18 sati.
Božićni obiteljski blagoslov vjernički je događaj koji
ima svrhu međusobno združiti članove obitelji i približiti ih Bogu da nas njegov blagoslov može čuvati i
pratiti cijele godine. 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.
Srijeda, 26. prosinca 2018: Sveti Stjepan
Prije podne:
Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne: Ulica Kralja Zvonimira, neparni
brojevi s donje strane ceste, od br. 25
Četvrtak, 27. prosinca 2018: sv. Ivan Evanđelist
Prije podne:
Primoštenska ulica,
Istarska ulica, parni brojevi
Poslije podne: Put Vuka Mandušića i Tijatska ulica
Petak, 28. prosinca 2018: Nevina dječica
Prije podne:
Stara cesta
Poslije podne: nastavak Stare ceste
Subota, 29. prosinca 2018.
Prije podne:
Ulica Sedmi kontinent
Poslije podne: nastavak Ulica Sedmi kontinent
i Ivanjski put i Put Tanaje
Nedjelja, 30. prosinca 2018: Sveta Obitelj
Prije podne:
Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne: Kaprijska ulica
Ponedjeljak, 31. prosinca 2018: Silvestrovo
Prije podne:
Ulica Kralja Zvonimira, parni brojevi
s gornje strane ceste, od br. 112
Poslije podne: Ne obavljamo blagoslov

Mir kući ovoj!
I svima koji prebivaju u njoj!
Gospodin naš Isus Krist, pohodom svećenika, čitanjem
Riječi Božje i molitvom Crkve, ulazi u vašu obitelj donoseći vam mir i blagoslov.
Pripravimo stoga srca svoja
da nam u ovom zajedničkom slavlju Svemogući Bog,
po Gospodinu našem Isusu
Kristu, udijeli plodove Duha
Svetoga. Braćo i sestre, zazovimo blagoslov Gospodina
našega Isusa Krista na vašu
obitelj i za sve one koji su
vam dragi i životu blizu, moleći:
Gospodine, usliši nas!
Za ovu obitelj, Gospodine, i
njezinu rodbinu, da u snazi
Duha Svetoga žive životom
vjere, molimo te:
8
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Božićni obiteljski blagoslov
Gospodine, usliši nas!
Za ovu obitelj, Gospodine,
da vrši kršćanske obveze i
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 kreposti, a
iz njezine sredine da nestane
zlobe, zavisti, psovke i svakoga drugoga zla, molimo te:
Gospodine, usliši nas!
Za ovu obitelj, Gospodine,
da nađe razumijevanja i ljubavi prema susjedima, djeci i
starijima, bolesnim i nemoćnim članovima, molimo 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 društvu svojih svetih, molimo te:
Gospodine, usliši nas!
Zaključimo svoje prošnje
zajedničkom molitvom koju
nas je naučio sam Gospodin
Isus Krist moliti:
Oče naš...
Sveta Nediljica
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Utorak, 1. siječnja 2019. Nova godina
Prije podne:
Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne: Ne obavljamo blagoslov
Srijeda, 2. siječnja 2019.
Prije podne:
Ulica Razoraka, Banjevačka ulica, 		
Bilička ulica
Poslije podne: Ulica Ive Zaninovića
Četvrtak, 3. siječnja 2019.
Prije podne:
Ulica Stipe Ninića
parni brojevi od 2 do 46
Poslije podne: Ulica Stipe Ninića,
neparni brojevi od 1 do 37
Petak, 4 siječnja 2019.
Prije podne:
Zagrađe i Ulica Paške Trlaje
Poslije podne: Mosećka ulica
i Kornatska ulica, parni brojevi
Subota, 5 siječnja 2019.
Prije podne:
Drvarska ulica, neparni brojevi,
Biogradska ulica,
Ulica Drniških žrtava
Poslije podne: Bregovita ulica, Tišnjanska ulica
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/ 312679 ili na
mobitel 098/ 91 51 222.
U slučaju nevremena, sprovoda ili neke druge zapreke,
župnik će odgoditi određeni dan i preko župnih obavijesti najaviti novu mogućnost blagoslova.

Na sve ljude dobre volje na području Župe
Bezgrješnoga Začeća Blažene Djevice Marije
u Crnici neka dobri Bog izlije svoj očinski
blagoslov u novoj godini.

Trudna Gospa pred porodom
Krunica Trudnoj Gospi pred porodom
Prvo radosno otajstvo
Blažena Djevice Marijo, povjerovala si Anđelovu navještaju
i u djevičanskom krilu začela Sina Božjega, iz koje je nikao cvijet spasenja, Gospodin naš Isus Krist. Stoga ćemo,
u prvom otajstvu radosne krunice, razmišljati kako je
Arkanđeo Gabriel navijestio tebi, da ćeš začeti i roditi Sina
Božjega po Duhu Svetom.
- Očenaš, deset zdravomarija i Slava Ocu...
Dobri Bože, po anđelu Gabrijelu navijestio si Djevici Mariji
da će po Duhu Svetom začeti i za naše spasenje roditi tvoga
Sina. Stoga te i mi molimo: Neka njezin primjer pomogne
našim majkama trudnicama da rođenjem djece sudjeluju u
čudesnim tijekovima stvaranja svijeta po tvom Očinskom
promislu. Amen.
Drugo radosno otajstvo
Blažena Djevice Marijo, pohodeći rođakinju Elizabetu
pokazala si otajstvo spasenja kojima dobri Bog pohađa sve
narode da Isusa Krista priznaju svojim Spasiteljem. Stoga
ćemo, u drugom otajstvu radosne krunice, razmišljati
kako si ti pohodila rodicu Elizabetu, i ostala s njom tri
mjeseca, da bi joj pomogla oko poroda.
- Očenaš, deset zdravomarija i Slava Ocu...
Dobri Bože, ti si nam po Elizabetinim proročkim riječima,
izrečenim na poticaj Svetoga Duha, očitovao dostojanstvo svete Djevice Marije. Neka Ona, blažena zbog vjere u
obećano spasenje, bude pomoć i zaštita našim majkama
trudnicama u porođajnim danima. Stoga te i mi molimo: Daj da i naše majke trudnice, poslušne nadahnuću
tvoga Duha, mogu roditi život i tebe veličati pohvalom i
svetošću u djeci svojoj. Amen.
Treće radosno otajstvo
Sveta Marijo Bogorodice, spominjemo se čudesnog otajstva
i neizrecivoga sakramenta po kojemu je milosrdni Otac poslao svoga Sina u tvoju svetu utrobu da nam rodiš Spasitelja.
Stoga ćemo, u trećem otajstvu radosne krunice, razmišljati
kako si ti rodila Isusa Krista i povila ga u jaslice.

Molitva Trudnoj
Gospi pred porodom
Dobra Majko, došašće je vrijeme tvoje visoke trudnoće
u kojemu se pripremaš za
Isusovo rođenje.
U dugoj povijesti spasenja, osobito u izabranom
narodu, Čovjekova Zemlja
je čekala da se otvore vrata
Božjega Neba.
To iščekivanje, koje za
kršćane traje u vrijeme
došašća, najavljeno je 25.
ožujka, a ostvareno je 25.
prosinca.
Stoga, u Osmini Božića,
Gospe pred Porodom, molimo te za sretan porod majki trudnica koje dolaze u
crkvu Svete Nediljice, molimo te za sretan porod majki trudnica u našoj Župi, u
našem Gradu i našoj Biskupiji, za sretan porod majki
trudnica u hrvatskom narodu; molimo te za sve odgovorne da zaštite i poštuju
ljudski život od začeća; molimo te da majke ne čine
pobačaje; da se ne provodi
eutanazija i kloniranje, da
se ne provodi iskorištavanje
ljudskoga embrija; molimo
te da se promiču vrijednosti
obitelji i braka, majčinstva
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Trudna Gospa pred porodom
- Očenaš, deset zdravomarija i Slava Ocu...
Dobri Bože, ti si plodnom majčinstvu blažene djevice
Marije podario ljudski rod dobrima vječnoga spasenja:
udijeli našim majkama trudnicama, molimo, da osjetite
zagovor u porodu one po kojoj smo zavrijedili primiti
tvoga Sina, začetnika života. Amen.
Četvrto radosno otajstvo
Sveta Marijo, ti si se podložila obredu očišćenja porodilje
i svečano si ispunila zakon prvorođenaca, otkupivši Sina,
začetnika Novoga saveza, Otkupitelja nas sviju. Stoga ćemo,
u četvrtom otajstvu radosne krunice, razmišljati kako si,
četrdeseti dan poslije porođenja, prikazala Ocu nebeskom svoga Sina u Hramu i kako ga je starac Šimun primio u naručje.
- Očenaš, deset zdravomarija i Slava Ocu...
Dobri Bože, Djevica Majka, radosna zbog blagoslovljena
Poroda, žalosna zbog Šimunova proročanstva, raduje se
s nama što mi, kao tvoj narod, idemo ususret Spasitelju.
Daj da naše majke porodilje, po primjeru Marijinu, potpuno očuvaju bračni savez ljubavi, ojačaju višnju nadu i
odgoje svoju djecu po tvojim zapovijedima. Amen.

i očinstva; da se poštuju
starije, bolesne i nemoćne
osobe, da se poštuju osobe s
poteškoćama u razvoju.
Molimo tebe, Majko Božja,
Gospe pred Porodom, koja
si nam rodila Spasitelja, da
se u našem narodu ne čine
teški i žalosni zločini nad
životom, da se ne uništavaju
ljudska bića, koja su toliko
nevina, da se poštuje život
kao dar dobroga Boga.
Trudna Gospe pred porodom, moli za naše majke!
Sveta Nediljica
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Peto radosno otajstvo
Sveta Marijo, skroviti život što si ga živjela u Nazaretu otajstvo je spasenja i uzor svakog ponašanja. U nazaretskom
domu tvoj sin, naš Spasitelj, poslušan tebi i Josipu, proveo
je najveći dio svoga boravka na zemlji i kao pravi dječak
rastao i napredovao u mudrosti. Stoga ćemo, u petom otajstvu radosne krunice, razmišljati kako si ti našla svoga
Sina treći dan u Hramu.
- Očenaš, deset zdravomarija i Slava Ocu...
Dobri Bože, u Nazaretu je blažena Majka postala učenica
Sinu, primila prvine evanđelja, u srcu ih čuvala i u
duhu razmišljala. Stoga te i mi molimo: Ti si divnim rasporedom htio da se tvoj Sin rodi od žene i da joj bude
podložan. Daj našim majkama porodiljama da dublje
proniknu otajstvo utjelovljene Riječi, da s njom na zemlji
odgoje rođeni život, dok ne zasluže, u pratnji Djevice Majke, radosno ući u tvoj dom. Amen.

Sakramenti u životu Crkve
PRVOPRIČESNICI
U nedjelju 13. svibnja 2018.
za vrijeme župne mise u
10,30 sati u crkvi Svete Nediljice u Crnici slavili smo
Prvopričesnički dan kada je
naših četranaest prvopričesnika, nakon što su pohađali
župni vjeronauk, pristupili
Kristovu oltaru u bijelim haljinama:
Luka Bogdanović
Tonka Desanić
Mauro Galić
Stipe Filipović
Tonko Gačina
Petar Ivančević
Lea-Gabriela Kedžo
Ivan Matić
Toni Matura
Jakov Papeša
Frane Sladić,
Ivano Skelin
Leona Vrančić
Perina Vlaić

Ispovijed za prvopričesnike
Prva ispovijed za ovogodišnje prvopričesnike u crkvi Svete Nediljice u Crnici, u subotu, 6. travnja 2019.
u 10 sati.
Ispovijed za prvopričesnike i roditelje bit će na dan prije prve pričesti, u subotu 11. svibnja 2019. u 10 sati.
Prvopričesnički dan
U nedjelju 12. svibnja 2019. u crkvi Svete Nediljice u
Crnici: jutarnja misa u 8,30 sati za župljane, a misa za
prvopričesnike u 10,30 sati.

U župi Bezgrješnoga Začeća u Crnici, kroz ovu vjeronaučnu godinu, za prvu
pričest priprema naši kandidati.
Vjeronauk i priprava za prvopričesnike održava se u
crkvenoj dvorani Svetoga
Križa u Docu svake subote
u 10 sati i nedjeljom nakon
župne mise u crkvi Svete
Nediljice u Crnici.
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Sakramenti u životu Crkve
KRIZMANICI
U subotu 28. travnja 2018. za
vrijeme župne mise u 10 sati
u crkvi Svete Nediljice u Crnici slavili smo Krizmani dan
kada je naših deset kandidata,
nakon što su pohađali župni
vjeronauk, primili pečat Dara
Duha Svetoga preko ruku generalnoga vikara don Marinka
Mlakić:
Andrija Baljkas
Nikolina Božić
Josip Čičmir
Tina Katalinić
Krševan Kale
Zdeslav Maričić
Lucija Ondrik
Bruno Skelin
Franko Šušić

Kršćanska osoba prima Duha Svetoga u trenutku
kada mu biskup kaže: Primi pečat dara Duha Svetoga!
Nakon toga biskup na čelu posvećenim uljem utiskuje
duhovni pečat, a sada već krizmanik, odgovara: Amen!

Krizma

Na župnom vjeronauku mladi
vjernici se odgajaju u vjeri. Na
poseban način uključuje poučavanje kršćanskoga nauka s
ciljem da se vjeroučenike uvede u puninu kršćanskog života.
Vjeronauk je sastavni dio pastoralnog poslanja Crkve sa
svrhom da se pobudi vjera,
istražuje razlog vjerovanja i da
se naučeno provede u kršćanski način života, osobito preko
slavlja sakramenata.
Sva bit vjeronauka mora smjerati k ljubavi koja nema kraja.
Doista, bilo da se izlaže ono što
treba vjerovati, ili nadati se ili
činiti, uvijek i u svemu treba
isticati Božju ljubav i dobrotu.
Sveta Nediljica
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U župi Bezgrješnoga Začeća u Crnici na župnom vjeronauku kroz ovu vjeronaučnu godinu pripremaju se
kandidati za krizmu koja je neizbrisivi Božji biljeg - sakrament. Kao i krštenje, u dušu kršćana utiskuje duhovni biljeg ili neizbrisiv karakter; zato se ovaj sakrament može primiti samo jednom u životu.
Vjeronauk i priprava za krizmanike održava se u svake
subote u 9,30 sati u dvorani Svetoga Križa i nedjeljom
nakon župne mise u crkvi Svete Nediljice.
Ispovijed za krizmanike
Uskrsna ispovijed za krizmanike u subotu, pred
Cvjetnicu, 13. travnja 2019. u 9,30 sati.
Ispovijed za krizmanike, roditelje i kumove bit će i na
dan prije krizme, u petak, 26. travnja 2019. u 18 sati.
Krizmni dan
U subotu, 27. travnja 2019. u 10 sati, u crkvi Svete
Nediljice u Crnici.

Crnička pjesmarica
Nakon dugogodišnjega pastoralnog iskustva, proučavajući dostupne liturgijske pjesmarice na hrvatskom jezičnom
području, župnik u Župi Bezgrješnoga Začeća Blažene
Djevice Marije u Šibeniku, fra Nikola Ćurčija, odlučio se,
sa suradnicima, pripremiti i tiskati Crničku pjesmaricu
kao prikladno pomagalo svojim vjernicima koji se okupljaju na župni vjeronauk, pobožnosti i misna slavlja u župnoj crkvi Svete Nediljice u Crnici.
Liturgijsku pjesmaricu, Pod okriljem Svete Nediljice, kako
ju je naslovio, fra Nikola je, kao priređivač, protumačio
podnaslovom: Slavimo i pjevamo, molimo i učimo. Zato
je pjesmaricu, nakon uvodnih napomena, razdijelio na tri
tematske cjeline, kako stoji u podnaslovu: slavimo i pjevamo (A), molimo (B) i učimo (C).
U prvom dijelu (A), pod naslovom: Slavimo i pjevamo pod
okriljem Svete Nediljice, nakon Reda slavlja svete mise (I.),
slijede riječi pjesama, bez notnih zapisa, ukupno 224 pjesme: Ulazne pjesme (II.), Pripjevni psalmi (III.), Prikazne
pjesme (IV.), Pričesne pjesme (V.), Pjesme na kraju mise
(VI.), Pjesme liturgijskog vremena (VII.), među koje spadaju Adventske pjesme, Božićne pjesme, Korizmene pjesme, i Uskrsne pjesme, zatim Marijanske pjesme (VIII.),
Crkvene šansone (IX.) i Prigodne pjesme (X.).
U drugom dijelu (B), pod naslovom: Molimo pod okriljem
Svete Nediljice, najprije je donio Časoslov naroda Božjega
(XI.) u koji spada Jutarnjica i Večernica, Večernica Svete
Nediljice i Povečerje, zatim Prigodne molitve Gospi (XII.),
Crkvene pobožnosti (XIII), kao što je Euharistijsko klanjanje, Pobožnost prvih petaka, Pobožnost Imenu Isusovu,
Pobožnost Presvetom Srcu Isusovu, Pobožnost Predragocjenoj Krvi Isusovoj, Pobožnost Duhu Svetomu, zatim Pobožnost Muci Isusovoj u postajama Križnoga puta (XIV.),
Marijanske pobožnosti (XV.), Molitve za preminule (XVI.)
i Prigodne molitve (XVII.).
U trećem dijelu (C), pod naslovom: Učimo pod okriljem
Svete Nediljice, priređivač fra Nikola uvrstio je svakodnevne molitve, kao što su Opće molitve (XVIII.) i Kršćanski
nauk (XIX.), protumačio značenje sakramenata (XX.) i nedjelje u životu kršćana (XXI.), donio kratku povijest Župe
Bezgrješnoga Začeća i opis slike Svete Nediljice.

Tako priređena, Crnička pjesmarica, uz pjevani prilog,
koji čini veću cjelinu knjige,
zapravo je svojevrsni molitvenik i katekizam koji će
vjernicima dobro doći ne
samo u crkvi, za vrijeme liturgijskoga slavlja, nego i za
osobnu i obiteljsku uporabu.
Uz Stvarno kazalo, u kojemu
je donesen redoslijed sva tri
poglavlja, radi lakšega snalaženja, donesen je i abecedni
popis pjesama i pripjevnih
psalama.
Pjesmarica Pod okriljem
Svete Nediljice, uistinu će
poslužiti župniku i vjernicima da zajedno i osobno
mogu slaviti Boga, pjevati i
učiti i moliti.
Pjesmarica je tiskana na 320
stranica, dvobojno, meki
uvez, veličine 110x180 mm.
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Moj dar za crkvu Svete Nedijice

Nakon što smo, dragi župljani,
uz vašu pomoć i pomoć naših
dobročinitelja, dovršili vanjske
obnoviteljske radove, osobito
na krovu, i nakon što smo obnovili interijer, među koje spada prezbiterij (podnica, oltar,
ambon, krstionica) i na oltar
postavili obnovljenu staru sliku Svete Nediljice, oličili crkvu i postavili novu električnu
rasvjetu, izradili nova sjedala,
banke, u lađi i na koru, postavili nove vratnice, uredili sakristiju i nabavili novo sveto posuđe i novo sveto ruho, župna
crkva Svete Nediljice dobila je
svečaniji liturgiski ures, na naš
ponos.
Kao pomagalo u liturgijskom
pjevanju za vrijeme misnih slavlja, tiskali smo Crničku pjesmaricu, kao zajedničku i osobnu
pjesmaricu, u kojoj smo donijeli
i redovite crkvene pobožnosti i
prigodne osobne molitve. Sve
na veću slavu Božju! Zahvaljujući vašem daru za crkvu Svete
Nediljice.

Sveta Nediljica
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Travanj
Franka Šarić 50 kn, Mara Šoljan 50 kn, Obitelj Ćaleta 150 kn,
Meri Baljkas 50 kn, Obitelj Bejić 200 kn, Jadranka Elez 100 kn,
Velimir Orošnjak 150 kn, Obitelj Dunkić 200 kn, Obitelj Gojanović 100 kn, Hrvoje Zaninović 100 kn, NN. 450 kn, Obitelj
Petrina 400 kn, NN 100 kn, Obitelj + Paška Blaževića 150 kn,
Jaka Skelin 100 kn
Svibanj
Tereza Olivari 100 kn, Mirjana Baljkas 60 kn, Ljubica i Dragomir
Gaćina 200 kn, Vinka Lemac 50 kn, Tomislav Lambaša 600 kn,
Obitelj Trlaja 100 kn, Tona Lemac 100 kn, Obitelj Bejić 200 kn.
Lipanj
Marija Gojanović 100 kn, Zora Bejić 100 kn, Obitelj Dunkić 200
kn, Dara Jurić 100 kn, Vlasta Žonja 100 kn, Mara Vidović 50
kn, Obitelj+ Vlade Lugovića 250 kn, Danica Čeko-Šupuk, 50 kn,
Vinka Lemaac 50 kn.
Srpanj
Tomislav Lambaša 550 kn, Filip Jukić 50 kn, Obitelj Ivić 370 kn,
Helena Mioč 150 kn.
Kolovoz
Kata Baljkas 150 kn.
Rujan
Obitelj Žonja 50 kn. Hrvoje Zaninović 200 kn, Marija Gojanović
200 kn, Joško Mikulandra 50 kn, Obitelj Žaja 200 kn, Obitelj
Krečak 50 kn, Obitelj Ivančević 200 kn, Obitelj Bukić 100 kn,
Darinka Jurić 100 kn, Vinka Lemac 50 kn, Danica Čeko-Šupuk,
50 kn, Obitelj Bejić 200 kn, Tomislav Lambaša 600 kn, Mirjana
Baljkas 50 kn, Marija Gojanović 140 kn.
Listopad
Vinka Lemac 50 kn, Nevenka Širinić 50 kn, Vlasta Žonja 100
kn, Milka Jušić 100 kn, Tona Jelovčić 150 kn, Obitelj Tomislava
Bukić 150 kn, Anka Protega 150 kn, Darinka Jurić 100 kn.
Studeni
Frana Tesla 200 kn, Marija Gojanović 150 kn, Obitelj Nene Rak
200 kn.
Prosinac
Obitelj Krnić 100 kn, Milena Skelin 150 kn, Mirjana Baljkas 70
kn, Marcela Veronika 50 kn, Vinka Lemac 50 kn, Darinka Jurić
200 kn, Franka Šarić 100 kn.

Župa Bezgrješnoga Začeća Crnica
Braći i sestre, koji slavimo Porođenje Gospodinovo,
poslušajno, svim nama je upravljen navještaj nade koja
predstavlja srž i bit božićne poruke. Za nas se rodio Isus;
kao što ga je Marija u Betlehemu pokazala pastirima,
tako ga danas Crkva pokazuje čitavom čovječanstvu,
preko nas i naše vjere, da svaka osoba, svaka ljudska
stvarnost iskusi moć spasiteljske milosti Božje, koja jedino može preoblikovati zlo u dobro, koja jedina može
promijeniti srce čovjekovo i učiniti ga kućom mira.
Neka preko nas i naše vjere, koji se sastajemo u župnoj
crkvi Svete Nediljice u Crnici, iskuse moć spasiteljske
milosti Božje brojni tražitelji smisla koji još žive u tminama i sjenama smrti. Neka ih Božić privede svjetlu
Božje milosti.

Misno slavlje

nedjeljom i svetkovinom
u 9,30 sati

radnim danom i blagdanom
prema nakani vjernika
od 9. prosinca do 31. siječnja
od 1. veljače do 31. ožujka
od 1. travnja od 30. lipnja
od 1. srpnja do 31. kolovoza
od 1. rujna do 31. listopada
od 1. studenoga do 8. prosinca

u 16 sati
u 17 sati
u 18 sati
u 19 sati
u 18 sati
u 17 sati
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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 2/2018. (25) tiskan je
u tiskari Dalmacija-papir u
Splitu, u 400 primjeraka na
16 stranica formata B5
matični broj
01912518
OIB
62155125911
žiro račun IBAN
HR 58 2411 0061 1210 0020 4
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Sveta Nediljica

