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Vrijeme Došašća – u kojem se nalazimo – šalje nam ohrabrujuću vijest. Sa svakim Došašćem po Riječi Božjoj dopire do nas poziv na obraćenje, na novi život. Bog nam daje svake godine iznova priliku. On nije
odustao od toga da nas sjedini sa sobom, da nam daruje svoj život, da
nas spasi. On nam daje priliku novoga života. To je život u svjetlu, gdje
će dobro pobijediti zlo. To je ujedno i temeljna poruka ovoga predbožićnog vremena.
Bog želi da postanemo bolji i on nam daje sredstva i načine da dođemo do tog novog, kvalitetnijeg života. Sveti Ivan Krstitelj – propovjednik vremena Došašća – poziva nas na obraćenje. On sâm živi to
iskustvo u pustinji. Nije ga moguće slijediti, ali ga možemo i trebamo
poslušati. On nas poziva na obraćenje snagom Božje milosti koja nas je
pohodila u Isusu, da se izdignemo iz grijeha i započnemo novi život.
Čovjek se usavršava u poslu, u stjecanju novih spoznaja, u sportu
itd. Očito je da se treba usavršavati i kao ljudsko stvorenje, a upravo to
je srž poziva na obraćenje. Dobro je ako netko postane vrstan stručnjak
u određenim područjima, ali iznad svega važno je biti čovjek. Obratiti
se znači vratiti se tom temeljnom zadatku: osmisliti sebe kao čovjeka,
kao Božje stvorenje. U danima koji dolaze, a povezani su s blagdanom
Božića, može se dogoditi, da uza svu brigu oko slavlja Božića, zaboravimo dočekati Iščekivanoga – Isusa.
Vrijeme Došašća ponovno nas stavlja pred pitanje: Kakva su naša iščekivanja, naše nade? Međutim, za kršćane bi istinsko ostvarenje Došašća
trebalo biti ono evanđeosko: da se mnogo više brinemo oko toga kako
otkriti i ispuniti očekivanja drugih, a ne isključivo vlastita očekivanja.
To je ono što je Isus učinio. On je čitavim svojim bićem ušao u sudbinu drugih ljudi. Njegov se život nije sastojao u tome da za sebe nešto
iščekuje, nego da ispuni volju Očevu. Pripravimo se da tog Isusa prepoznamo u jaslicama i da ga životom slijedimo.
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DOŠAŠĆE - POVIJEST
Dok smo još u vremenu građanske godine, Crkva slavi početak
nove liturgijske godine s prvom nedjeljom Došašća. Došašće – od latinske riječi ad venio → doći – je vrijeme iščekivanja, očekujemo adventus Domini, dolazak Gospodina. Vrijeme Došašća obuhvaća 4 nedjelje
prije Božića, a prva nedjelja je najbliža blagdanu sv. Andrije apostola
(30. 11.). Crkva u došašću posvješćuje velike događaje povijesti spasenja. U našoj domovini vjernici u vrijeme došašća rado dolaze na tzv.
rane mise „zornice“. Došašće ima dvojako značenje: vrijeme priprave
za Božić, kada se slavi prvi dolazak Sina Božjega k ljudima na zemlju,
i vrijeme iščekivanja drugoga Kristova dolaska, na svršetku svijeta.
Slavljenje Došašća nastalo je po uzoru na korizmu.
Liturgijska boja vremena je ljubičasta (pokornička boja), osim u
treću nedjelju Došašća (ružičasta). U ovo se vrijeme ne govori Slava.
Proroštva Izaije često se čitaju u Došašću, ali sva se čitanja u ovom
vremenu usredotočuju na ključne osobe Starog i Novog Zavjeta; koje
su bile pripremljene i odabrane od Boga kako bi Utjelovljenje bilo moguće: Blažena Djevica Marija, sveti Ivan Krstitelj, sveti Josip, sveta
Elizabeta i Zaharija.
Nije poznato točno vrijeme kada se Došašće počelo slaviti. Biskup
Perpetuus iz Toursa službeno je 490. godine proglasio Došašće pokorničkim vremenom u Franačkoj, naređujući post tri dana svakog
tjedna od 11. studenog (blagdan svetog Martina) do Božića. Ovo četrdesetodnevno vrijeme posta, slično Korizmi, originalno se nazivalo
Quadragesima Sancti Martini (Četrdesetodnevni post svetog Martina).
Čitanja prilikom euharistijskog slavlja uzimala su se iz korizmenog
vremena. Za razliku od franačke crkve, vrijeme Došašća u Rimu nije
imalo pokorničko obilježje, nego slavljeničko; bilo je to vrijeme radosti i pripreme za Božić. Kada je Crkva ujedinila liturgijske običaje,
nepokornička priroda rimskog Došašća bila je u sukobu s dužom i
pokorničkom praksom galskog Došašća. U trinaestom stoljeću je postignut kompromis, koji je kombinirao post i pokornički karakter galskog običaja s misnim tekstovima i kraćim četverotjednim ciklusom
rimske liturgije Došašća. Liturgija Došašća ostala je nepromijenjena
sve do II. vatikanskog sabora (1962.–65.), koji je uveo manje izmjene
kako bi jasno odredio duh Korizme i vremena Došašća.
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DOŠAŠĆE - OBIČAJI
Postoje brojni običaji koji se mogu prakticirati da bi se pojačao duh
ovog vremena. Najbolji način prihvaćanja duha Došašća je svakodnevno pohađati svetu misu (posebno mise zornice). Ako to nije moguće, pokušajte ići na misu više nego obično (jedna misa tjedno više),
molite u subotu uvečer molitvu zajedno sa članovima vaše obitelji,
činite djela milosrđa itd.
Vjernici bi trebali otići na ispovijed tijekom vremena Došašća, kako
bi se pripremili za dolazak Krista, jer se ne može slaviti rođenje onoga
„koji je spasio ljude od njihova grijeha” bez ulaganja malo truda u
prevladavanje grijeha u vlastitom životu. Što se tiče raznih aktivnosti
naći ćete mnoge prijedloge za pravljenje jaslica, adventskog vijenca,
za moljenje božićne devetnice, za ukrašavanje božićnog drvca i pravljenje kalendara. Svaki od ovih običaja uključuje u sebi neke radnje
koje treba obaviti prije nego se rodi Krist. S radošću se pripremajmo
za dolazak Sina Božjega, moleći s Crkvom: Dođi, Gospodine Isuse, ne
kasni!
ADVENTSKI VIJENAC – Povijest i izrada
Adventski vijenac je stari njemački
običaj koji je postao jako popularan
posljednjih godina. Brojne kršćanske
obitelji prakticiraju izradu vijenca.
Ovaj običaj prepun je značenja i lako
ga je primijeniti u svaku sredinu. Adventski vijenac je vijenac zelenila, napravljen u raznim veličinama. Oko
njega se obitelj okuplja tijekom jela, ili
večernje molitve. Za vijenac su pričvršćene četiri uspravne svijeće, u pravilnim razmacima. Ove svijeće predstavljaju četiri tjedna Došašća. Tri od njih su ljubičaste i podsjećaju
nas na pokorničku prirodu vremena. Ružičasta se pali u treću nedjelju Došašća. Ona nas podsjeća da se uskoro bliži kraj Došašća.
Vijenac treba biti kružni, kao simbol vječnosti, i podsjeća da Bog nema
niti početka niti kraja. Zelenje je simbol vječnog života i podsjeća nas
da je Bog nepromjenljiv.
Vaša obitelj može napraviti posebni vijenac, ili dodati nešto vijencu kupljenom u trgovini.
Gospa van Grada 3

POBOŽNOSTI U CRKVI GOSPE VAN GRADA
Euharistijsko klanjanje
Svaki prvi četvrtak u mjesecu u crkvi Gospe van Grada je cjelodnevno klanjanje. Nakon jutarnje svete mise je izloženje Presvetog Oltarskog Sakramenta. Poslije večernje svete mise je klanjanje i blagoslov s Presvetim za duhovna zvanja iz naše župe. Ostale četvrtke u
mjesecu euharistijsko klanjanje je nakon večernje svete mise.
Prvi petak u mjesecu
Svakog prvog petka u mjesecu obavljamo pobožnost Srcu Isusovu.
Prije večernje svete mise molimo zlatnu krunicu Presvetom Srcu Isusovu i posvetnu molitvu.
Prva nedjelja u mjesecu
U prvu nedjelju u mjesecu molimo za duhovna zvanja iz župe.
Preko župne mise skupljamo milodare za uzdržavanje svećeničkih i
redovničkih kandidata.
Krunica
Svaku večer prije večernje
svete mise molimo krunicu i Litanije Blažene Djevice Marije.
Kraljica mira
Članovi udruge Kraljica mira
sastaju se u župnoj kući svake srijede poslije večernje svete
mise.
Marijina legija
Članovi udruge Marijina legija sastaju se u župnoj kući svakog četvrtka nakon večernje svete mise.
Katolička udruga medicinskih sestara sastaje se svaki prvi ponedjeljak u mjesecu poslije večernje svete mise.
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župne djelatnosti
Ministrantski susreti
Ministrantski susreti u vrijeme školske godine su subotom u 11
sati. Pozivamo učenike osnovne škole, djevojčice i dječake, da se
uključe u ministrantski zbor naše župe.
Čitači
U našoj župi postoje čitači koji za vrijeme misnih slavlja u crkvi
čitaju. Sastaju se, za vrijeme školske godine, svakog drugog petka nakon večernje svete mise. Mole se i ostali vjernici koje žele čitati na
svetim misama da se jave o. župniku.
„Tko pjeva dvostruko moli“
Za skladno liturgijsko pjevanje u našoj crkvi skrbi župni mješoviti
zbor, zbor mladih i dječji zbor. Župni zbor ima probe pjevanja utorkom nakon večernje mise, zbor mladih ponedjeljkom u 21 sat te dječji
zbor subotom u 10 sati. Mole se svi vjernici naše župne zajednice koje
je Bog obdario lijepim glasom i dobrim sluhom da se uključe u naše
zborove, posebno u župni mješoviti zbor, kako bi naša misna slavlja
bila još ljepša.
Frama – Mladi
Pozivaju se i svi mladi da se uključe u rad Župe ili Biskupije kao
animatori ili kao članovi pokreta mladih kršćana, Franjevačke mladeži – Frame, koja se sastaje ponedjeljkom u 20 sati. Mladi četvrtkom
animiraju klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, a nedjeljom večernju svetu misu.
Župni vjeronauk za vrijeme školske godine održavamo u župnoj
kući prema rasporedu:
GRUPA

DAN

VRIJEME

Prvopričesnici

ponedjeljak

10 ili 17 h

II., IV., V. i VI. razred

subota

9h

VII. razred

petak i subota

10 ili 16 h / 10h

Krizmanici

petak i subota

9 ili 15 h / 10 h
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MINISTRANTSKA ZAJEDNICA
Dragi mladi prijatelji župe Gospe van Grada – Šibenik!
Ne razlikujemo se puno od drugih dječaka, naprotiv imamo ponajviše zajedničkoga sa svima. Najvažnije je to da nam je isti Gospodin
i brat Isus Krist u čijoj smo službi i kojemu smo posvetili svoj rast i
sazrijevanje.
Priznajemo da imamo puno nedostataka i da možemo uvijek više
poraditi na stvarima s kojima ophodimo. Služimo Isusu i stoga to zahtijeva ozbiljan rad. To znači da naša služba i sveta misa ne smije
završavati po izlazu iz crkve, nego nam sve to valja produživati u
našem svakodnevnom vladanju. Vjerujemo da isto proživljavate i vi i
da se oko istoga slažemo.
Naša ministrantska zajednica broji 20 aktivnih članova. Voditelj
nam je župni vikar fra Perica Maslać. Subotom održavamo svoje redovite sastanke gdje zajednički upoznajemo i tumačimo vjeru te se
pripremamo za nedjeljnu službu Božju.
Ne nedostaju nam trenuci zabave i šale. Sve u svemu: godine ministrantske službe ostavljaju vidljivi trag na nama i nadamo se da će
sve to obogatiti naš ljudski i kršćanski rast.
Zašto sam postao ministrant?
… da postanem Kristov prijatelj i brat.
… da bolje upoznam Boga i svoje kršćanstvo.
… da razvijem u svom životu prijateljstvo.
… da budem čovjek s ciljem u životu.
… da Bogu posvetim svoje slobodno vrijeme.
… da bolje razumijem svetu misu.
Molitva Isusu
Gospodine, poslužujem kod tvog žrtvenika, a to ne
zaslužujem. Dolazim za Tvoj obiteljski stol, a Ti me
čekaš. Griješio sam i Ti si mi oprostio, Ti si me Bože
podigao. Dao si mi život – preko Riječi svoje hraniš
me i na sigurnu stazu života upućuješ me. Isuse,
molim Te da mi pomogneš, mijenjaj me da zauvijek
budem Tvoj.
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FRANJEVAČKA MLADEŽ - FRAMA
Franjevačka mladež, skraćeno FRAMA, jest zajednica mladih koja
kao dio Crkve želi djelovati u suvremenom svijetu. Nadahnjujući se
životom i idealima sv. Franje Asiškoga, Frama želi u ovome vremenu
biti znak mladima današnjice, svjedočanstvo u svijetu i Crkvi, ističući
vrijednosti bratstva, mira i ljubavi.
Osnovni cilj Franjevačke mladeži jest približiti
mladima Crkvu kao živu zajednicu u kojoj i oni
mogu pronaći svoje mjesto, kao zajednicu koja će
im omogućiti da od nje primaju, ali da se u njoj i
daju i na taj način pozitivno usmjere svoju energiju i entuzijazam. Ukratko, sve spomenuto o Frami
na određeni način je prisutno u mjesnom bratstvu
Frame Gospe van Grada, Šibenik – Varoš.
Varoška Frama redovito se sastaje na svojim tjednim susretima,
ponedjeljkom navečer. Susreti su ponajviše obavijeni duhom radosti
i zajedništva. Osim molitve i razgovora o vjeri, koji su stup i okosnica
framaškog djelovanja, mladi se redovito osvrću na aktualna pitanja
i suvremene probleme u svijetu i Domovini. Tjedni susreti obiluju i
zabavom i igrom, što je mladima uvijek na srcu.
Frama pod okriljem Gospe van Grada aktivno sudjeluje u karitativnom radu župe, osobito u ove božićne blagdane. Framaši se nadaju
da će vjernici prepoznati njihov trud i ljubav i da će djela njihovih
ruku rado kupiti te time pomoći onima kojima je pomoć potrebna.
Osim karitativnog djelovanja, framaši u tekućoj godini nastavljaju
biti aktivni i prepoznatljivi u životu župe i na druge načine (sudjelovanja u misi, sviranje, pjevanje, čitanje i dr.). Od listopada 2010.
Frama – Varoš ima svoje novo Mjesno vijeće Frame kojem je na čelu
Marko Nakić. Vijeće vodi Framu, organizira susrete i nastoji sve članove aktivno uključivati u život bratstva.
Kao što molitva i susret s Bogom mijenja čovjeka i čini ga sretnim, jednako tako i radost i smijeh na licu framaša. Oni nam daju radost življenja
i druženja. To su dvije bitne dimenzije koje mladi čovjek danas jako treba i
koje ne može dobiti na mnogo mijesta. Zato nama framašima susreti u župi
mnogo znače. Svaki put kad se vraćamo sa susreta lica su nam vedrija, a duše
ispunjene mirom i radošću.
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RASPORED REDOVITIH MISNIH SLAVLJA
Misna slavlja i crkvene pobožnosti održavamo u crkvi Gospe van
Grada prema sljedećem rasporedu:
ZIMSKO RAČUNANJE
VREMENA

DAN
Radni dan

LJETNO RAČUNANJE
VREMENA

8 – jutarnja misa
18 – večernja misa

19 – večernja misa

8 – jutarnja misa
9,30 – župna misa
11 – misa za obitelj

Nedjelja
i svetkovina

18 – večernja misa

DAN
Radni dan
Nedjelja i svetkovina

19 – večernja misa

SRPANJ I KOLOVOZ
8 – jutarnja misa
20 – večernja misa
8 – jutarnja misa
9,30 – župna misa
20 – večernja misa

Dušo Kristova, posveti me
Tijelo Kristovo, spasi me
Krvi Kristova, napoji me
Vodo iz prsiju Kristovih, operi me
O, dobri Isuse, usliši me
Među rane svoje sakrij me
I ne dopusti da se odijelim od Tebe.
Od neprijatelja zlobnoga brani me
Na času smrti moje zovni me
I zapovijedi mi da dođem k Tebi
Da Te sa svetima Tvojim hvalim i slavim
U vijeke vjekova. Amen.
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RASPORED MISNIH SLAVLJA U BOŽIĆNO VRIJEME
MISA ZORNICA - U došašću svakog dana, osim nedjeljom, u 6 sati.
DATUM

BLAGDAN

24. prosinca (petak)

Badnjak

25. prosinca (subota)

Porođenje
Gospodinovo –
Božić

26. prosinca
(nedjelja)

Sv. Obitelj,
Sv. Stjepan

27. prosinca
(ponedjeljak)

Sv. Ivan apostol i
evanđelist

28. prosinca (utorak)

Nevina dječica

30. prosinca
(četvrtak)

Peti dan božićne
osmine
Šesti dan božićne
osmine

31. prosinca (petak)

Silvestrovo

1. siječnja 2011.
(subota)

Marija Bogorodica –
Nova Godina

2. siječnja (nedjelja)

Druga nedjelja po
Božiću

6. siječnja (četvrtak)

Bogojavljenje – Tri
Kralja

9. siječnja (nedjelja)

Krštenje Gospodinovo

14. siječnja (petak)

Ime Isusovo

29. prosinca (srijeda)

SV. MISA
18 – Mala polnoćka
24 – Polnoćka
8 – jutarnja misa
9,30 – župna
11 – za djecu i mlade
18 – večernja misa
8 – jutarnja misa
9,30 – župna
11 – za djecu i mlade
18 – večernja misa
8 – jutarnja misa
18 – večernja misa
8 – jutarnja misa
18 – večernja misa
8 – jutarnja misa
18 – večernja misa
8 – jutarnja misa
18 – večernja misa
8 – jutarnja misa
18 – misa zahvalnica
8 – jutarnja misa
9,30 – župna
11 – za djecu i mlade
18 – večernja misa
8 – jutarnja misa
9,30 – župna
11 – misa za obitelj
18 – večernja misa
8 – jutarnja misa
9,30 – župna
11 – misa za obitelj
18 – večernja misa
8 – jutarnja misa
9,30 – župna
11 – misa za obitelj
18 – večernja misa
8 – jutarnja misa,
9,30 – župna,
18 – večernja misa
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OBITELJSKA MOLITVA NA BADNJU VEČER
(Okupiti cijelu obitelj oko obiteljskog stola sa svijećom na njemu. Jedan član
obitelji prevodi molitvu, a ostalima podijeli uloge u molitvi. Ugasiti sva svjetla
u kući. Zapaliti božićnu svijeću.)
Pjesma: U se vrime godišta… (prve četiri kitice)
Znak križa: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Pozdrav predmolitelja: Mir kući ovoj.
Svi: I svima koju u njoj prebivaju.
Predmolitelj
Draga moja obitelji, na dobro vam došla Badnja večer. Kao što je
Krist put koji vodi Ocu, tako i ponašanja našega kršćanskoga života trebaju biti put povratka Bogu. Mi težimo nekom pravednijem i
toplijem svijetu. To je opravdano i moguće je. Ovisi o nama. Blizina
Božića nas poziva da pripravimo dolazak Spasitelja preko obraćenja, u nadi, da nas susretne u miru.
Iz Evanđelja po Marku (1, 2–8)
Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na oproštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi
Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim
pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je: „Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan
sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a
on će vas krstiti Duhom Svetim“.
Pjesma: Radujte se narodi
Razmišljanje
Ti Gospodine ideš gdje želiš, utirući svoj put među nama ljudima.
Ništa, nijedna sila ne može zapriječiti prolaz Tvojemu Duhu koji, u
neprestanom stvaranju, oblikuje svijet i čovječanstvo. Gospodine,
u meni i u cijelom mojoj obitelji uredi svoj put sve do najtajnijih
kutaka gdje su se skupile, zbog našega nemara i naših slabosti,
tolike prepreke tvojoj novosti. Dođi Gospodine sa svojim svjetlom
Evanđelja i obnovi nutarnje krajolike našega duha i našega srca.
(upaliti sva svjetla u kući, na božićnom drvcu i u jaslicama)
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Pjesma: Svim na zemlji
Molitva oko božićnog drvca
Bože, naš Gospodine, zahvaljujemo ti za stvorena svjetlila, za sunce,
mjesec i zvijezde, koji osvjetljavaju ovu noć, za ovo božićno drvce
oko kojega molimo da nas podsjeti na ljepotu stajanja zajedno u
našoj kući. Zahvaljujemo ti za Isusa, tvojega Sina. On je Emanuel,
Bog s nama, Knez mira. Oče nebeski, prijatelju ljudi, neka na nas
siđe tvoj blagoslov, kao svjetlo s božićnoga drvca. Daj da se mi, koji
gledamo ovo svjetlo, ispunimo tvojim Duhom ljubavi i radosti i da
s nadom iščekujemo dolazak Isusa Krista, tvoga Sina i našega Brata
i Spasitelja. To te molimo u njegovo ime koji s Tobom u Duhu živi
i vlada po sve vijeke vjekova. Amen.
Predmolitelj
Dok promatramo otajstvo Boga koji je postao čovjekom, zazovimo
od Oca njegovu pomoć i njegov blagoslov. Recimo mu zajedno:
Gospodine, živote naš, usliši nas.
∗ Tvoj Sin, istinsko svjetlo koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, neka

∗
∗
∗
∗

učini Crkvu znakom nade da sigurnim putem vodi sve ususret
Tebi, molimo te.
Tvoj Sin, naše spasenje, neka daruje utjehu i mir onima koji pate u
duhu i na tijelu, molimo te.
Tvoj Sin, naše milosrđe, neka nam dadne svojega Duha da uzajamno možemo praštati jedni drugima, molimo te.
Tvoj Sin, koji je naš mir, neka oslobodi naša srca od mržnje i sebeljublja, koji su uzrok svih naših podjela i svađa, molimo te.
Tvoj Sin, naš život, neka u svjetlo svoga života primi sve pokojne
iz naše obitelji, molimo te.

Oče naš...
Pomolimo se
Dobri Oče nebeski, zahvaljujemo ti što si nam darovao svoga Sina.
Daruj nam na ovome svijetu same njegove osjećaje prema svim
ljudima a na drugome svijetu besmrtni život s Njim, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.
Pjesma: U se vrime godišta (zadnje tri kitice)
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OBITELJSKI DAR
Obraćam vam se, dragi župljani, s molbom za pomoć uzdržavanja
crkve i pastoralnog osoblja u župi (a nas ja petero) u obliku godišnjeg
„OBITELJSKOG DARA“. Mi kao župa i kao pojedinci ne dobivamo
ni Lipe pomoći ni od Države ni od Biskupije. Naši su jedini i isključivi
prihodi vaši milodari, misne nakane (1 sv. Misa dnevno), štolarina
i milostinja. Jedna trećina milostinje ide za opće potrebe crkve: za
svećenički pomladak, karitas, misije, itd. Biskupi su „već godinama“
odredili da svaka katolička obitelj treba godišnje dati za uzdržavanje
crkve i župskog osoblja 200 Kuna kao „Obiteljski dar“. Nadam se i
vjerujem da će ove moje riječi, uza svu krizu koju i sami proživljavate,
pasti na plodno tlo i potaknuti vašu brigu, ljubav i darežljivost za župu
i njeno pastoralno osoblje. Unaprijed svima vama od srca – Hvala.
Neka Svemogući Bog po zagovoru naše nebeske zaštitnice Gospe van
Grada nagradi vašu dobrotu svakim duhovnim i tjelesnim blagoslovom i milošću. Amen!

BOŽIĆNI OBITELJSKI BLAGOSLOV

Kršćanska obitelj s veseljem prima svećenika u svoj dom za blagoslov. To je prilika za susret kroz molitvu u kojoj obitelj kao „Crkva u
malom“ predvođena svećenikom, priznaje i zahvaljuje Bogu na svemu po Kristu, po kome je sve stvoreno i po kom se sve obnavlja.
Svećenik donosi kršćanskoj obitelji poruku mira i radosti, kojom
nas je Bog u božićno vrijeme podario po djetetu Isusu. Obitelj ostvaruje susret u svom domu sa svećenikom u živom ljudskom i kršćanskom ozračju! Za blagoslov obitelji potrebno je da uz križ, blagoslovljenu vodu, božićnu svijeću, po mogućnosti bude i sva obitelj na okupu.
Za sve obavijesti u svezi s božićnim blagoslovom obitelji, obratite
se u župni ured. One obitelji koje ne budu prisutne u svojim domovima u vrijeme blagoslova rado ćemo nakon završenog blagoslova
posjetiti i podijeliti im blagoslov ako se prijave da to žele.
U vrijeme došašća, štovani župljani, rado ćemo posjetiti one obitelji koje to zažele, kako bismo im mogli posvetiti više vremena, da
se kroz molitvu i osobni susret što bolje upoznamo. Obitelji koje žele
susret sa svećenikom kroz vrijeme došašća neka se prijave u Župni
ured Gospe van Grada.
Ovo je raspored božićnog blagoslova obitelji kojega ćemo se pridržavati. Blagoslov ćemo obavljati ujutro od 9.30 do 12 sati i poslijepodne od 15 do 17 sati. U zadnjem retku je naznačeno kada će se
slaviti sveta misa za obitelji iz navedenih ulica.
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RASPORED BLAGOSLOVA
DATUM

PRIJE PODNE

27. 12.
(ponedjeljak)

Zadarska,
Bosiljke Fulgosi,
Zdravka Bege,
Ružice Vukman

Istarska (neparni
brojevi),
Braće Polića,
Miminac

26. 12. – 18h
(nedjelja)

28. 12.
(utorak)

Težačka do 47,
Paške Zjačića,
Ante i Marka
Vidovića

Težačka od broja 50,
Petra Grubišića,
Ante Šantića

27. 12. – 18h
(ponedjeljak)

29. 12.
(srijeda)

Matije Gupca,
A. Mihanovića,
Ivana Rendića,
Tina Ujevića,
Pod Vidilicom

Jerka Macheida,
Augusta Cesarca

28. 12. – 18h
(utorak)

Put Gimnazije,
S. S. Kranjčevića,
Mihe Klaića,
Vinka Maglice,
Rogoznička ulica

Svetoga Spasa,
Bleiburških žrtava,
Riječka

29. 12. – 18h
(srijeda)

30. 12.
(četvrtak)

31. 12.
(petak)

POSLIJE PODNE

Nikole Tesle,
Šubićevačko
šetalište,
Kralja Zvonimira
(parni brojevi)

30. 12. – 18h
(četvrtak)

S. Radića do 77b,
Karla Vipauca

S. Radića (79 i 81),
Kamenarska,
V. Lisinskog

4. 1.
(utorak)

Fra J. Milete,
Ante Šupuka

S. Macure,
ZrinskoFrankopanska,
Stankovačka

5. 1.
(srijeda)

Ante Starčevića,
Wilsonova,
Sarajevska,
Vladimira Nazora,
Poljana

Draga,
E. Kvaternika,
Sedam Omelića,
Fra S. Zlatovića

3. 1. 2011.
(ponedjeljak)

SV. MISA

2. 1. – 18h
(nedjelja)

3. 1. – 18h
(ponedjeljak)

4. 1. – 18h
(utorak)
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OPĆE UPUTE
Krštenje
U našoj župi, sakrament krštenja obavljamo nedjeljom ili prema
dogovoru između svećenika i roditelja u drugo vrijeme. Štovani roditelji, ako želite krstiti svoje dijete, prijavite krštenje u župni ured
Gospe van Grada barem 3 tjedna prije krštenja. Ako stanujete izvan
područja naše župe, a želite dijete krstiti u našoj crkvi, prethodno morate pribaviti potvrdu od svog župnika.
Roditelji i kumovi imaju prigodu za ispovijed i pričest, svakoga
dana prije večernje svete mise. A susret između svećenika, roditelja i
kumova, koji je obvezan, održavamo, prema dogovoru, prije krštenja
u župnoj kući.
Vjenčanje
U našoj župi vjenčanja obavljamo subotom ili prema dogovoru
između mladenaca i svećenika i u drugo vrijeme. Mladenci, ako se
želite crkveno vjenčati, prijavite vjenčanje barem 3 mjeseca prije, jer
trebate obaviti zaručničke pripreme. U uredu ćete dobiti sve potrebne
obavijesti za kršćanski sakrament braka. Prethodno morate podignuti
potrebnu potvrdu u Matičnom uredu i predati je u župni ured gdje se
želite crkveno vjenčati.
Bolesnici
Stariji vjernici, bolesni i nemoćni, iz naše župe, koji žele primiti sakramente neka se prijave u župni ured. Bolesnici u šibenskoj gradskoj
bolnici mogu se za sakramente obratiti bolničkom kapelanu fra Mati
Topiću, na mob.: 098/870 009.
Crkveni sprovod
Vjernici prijavljuju crkveni sprovod u župni ured na čijem teritoriju imaju prijavljen stalni boravak. U Šibeniku se sprovodi obavljaju
na groblju Sv. Ane i na novom gradskom groblju na Kvanju.
Misa zadušnica
Slavi se prema dogovoru vjernika i svećenika. Misne nakane za
svoje pokojnike vjernici mogu prijaviti u župnom uredu ili sakristiji.
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ŽUPNI URED - OBAVIJESTI
Darovi za crkvu
Ako želite pokloniti svoj dar za crkvu Gospe van Grada, posavjetujte se sa župnikom. Svaki i najmanji dar je dobrodošao. Vaš prilog
upisujemo u Knjigu dobročinitelja „Za ljepšu crkvu GvG“ i objavljujemo u župnom listu „Slovo Gospe van Grada“.
Dali su za crkvu (2010. godina)
Helijana Džepina – 400 kn, Zoran Milić – 200 kn, Anka Verović –
100 kn, N.N. – 200 kn, obitelj Mrša i Jurković – 1130 kn, Ankica Milić
– 300 kn, N.N. – 50 kn, obitelj Zubović 50 kn, N.N. – 200 kn, N.N. – 50
kn, Vera Sunara – 5 $, Pera Lovrić – 50 kn, Milenka Martinović – 50
kn, Olga Karađole – 50 kn, obitelj Petković – 400 kn, Frane Bumbak
– 800 kn, Dino Paić – 200 kn, Tihoslava Piljac – 100 kn, Janja – 100 kn.
Pomogli smo
Za Haiti – potres i poplave u Neretvi i Liki: 2850 kn. Za Udbinu:
1600 kn. Za potrebne: 1000 kn. Za Pakistan: 350 kn. Svim darovateljima od srca hvala!
Nabavili smo!
Stalak za uskrsnu svijeću, klacala na koru, rukohvat i vrata na
koru, na klupama vješalice za torbe i kišobrane.
Prva pričest i krizma
U 2010.-toj god. imali smo 23 prvopričesnika, 64 krizmanika.
Župni ured (Uredovno vrijeme):
ljetno računanje

zimsko računanje

vremena

vremena

prijepodne

9 - 12 h

9 - 12 h

poslijepodne

17 - 18h

DAN
Radni dan

16 - 17h

Srpanj i kolovoz

9 - 12 h

Subota, nedjelja i
svetkovina

ne ureduje
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POD OKRILJEM GOSPE VAN GRADA
(fra Ivan, fra Perica,
č. s. Mirjana, č. s. Antonija i č. s. Marija)
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Obavijesno glasilo župe Gospe van Grada
22000 ŠIBENIK – Fra Stjepana Zlatovića 14
Mob. 099/821 1429 i tel. 022 212 577, fax. 022 212 577+201
e–mail: gvg@hi.t-com.hr
Nakladnik: Župa Gospe van Grada
Za nakladnika: fra Ivan Vidović, župnik
Glasilo izlazi tri puta godišnje
uz pripomoć župljana i dobročinitelja
Broj 2/2010.(41) tiskan je u tiskari Malenica u 1200 primjeraka
Matični broj župe Gospe van Grada: 1179705
OIB: 42392121536
Žiro račun župe Gospe van Grada:
Jadranska banka, Šibenik 2411006-1100000168
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