NEDILJICA
GLASILO ŽUPE BEZGRJEŠNOGA ZAČEĆA

S V E TA

CRNICA - ŠIBENIK
G o d. X I I .
Kroz četiri adventske nedjelje, kroz vrijeme došašća,
naša je Crkva pred nas stavljala božićnu poruku o skorom dolasku Isusa Krista u
kršćansku sredinu.
Budni budimo, Bog dolazi,
glasila je adventska poruka,
Isus će i ove godine doći k
nama, rodit će se u našoj
sredini.
Tako je naš mali svijet ušao
u veliki božanski svijet, a
naš osobni ljudski život je
poprimio sveopći božanski
život, jer naša kršćanska vjera i njezini članovi i ove godine slave božićne blagdane.

Božić, 2017.

br. 2 ( 2 3 )

Draga braćo i sestre, dragi župljani, Božić je vjernička
prilika za razmišljanje o smislu i vrijednosti našega života. Slavlje svetkovine Porođenja Gospodinova pomaže
nam da se suočimo, s jedne strane, s dramatičnom povijesti u kojoj, ranjeni grijehom, vječno tragamo za srećom i zadovoljavajućim smislom života i smrti; a s druge
strane nas potiče da razmišljamo o milosrdnoj dobroti
Boga, koji je došao ususret čovjeku da mu izravno objavi
Istinu, koja spašava, i prijateljuje s njim, i čini ga dionikom svojega života.
Pristupimo, stoga, Božiću s poniznošću i jednostavnošću, oraspoložimo se za primanje dara svjetla, radosti i
mira, kojim to otajstvo zrači. Prihvatimo Kristov sveti
Božić kao događaj koji je kadar obnoviti naš život.
Susret s Djetešcem Isusom pretvara nas u prave vjernike,
koji ne misle samo na sebe, već se otvaraju očekivanjima
i potrebama svojih bližnjih. Na taj ćemo način i mi postati svjedoci svjetla koje Božić prosipa na čovječanstvo
trećeg tisućljeća.
Molimo Presvetu Mariju, koju častimo kao Svetu Nediljicu, svetohranište utjelovljene Riječi, i molimo sv. Josipa, tihog svjedoka događaja spasenja, da u sebi osjetimo
one osjećaje koji su njih prožimali dok su iščekivali da se
Isus rodi, 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 prijelazu iz stare u novu godinu, dragi vjernici, mijenjamo
kalendare i rokovnike, prelistavamo proživljeno vrijeme, bilježimo buduće događaje.
Počeli smo, kao vjernici, živjeti po novom liturgijskom kalendaru od I. nedjelje došašća. Iz nedjelje u nedjelju pratit ćemo
našu povijest spasenja koje se ostvarilo po Isusu Kristu.
Počeli smo, kao ljudi, živjeti po novom građanskom kalendaru od 1. siječnja. Iz dana u dan bilježit ćemo događaje našega
života koji će se odvijati prema našem osobnom ritmu.
Početkom kršćanskoga došašća, prema želji naših biskupa,
počeli smo živjeti još jedno doba posvećeno majčinstvu. Godina majčinstva bit će za nas vrijeme da se prisjetimo majčine
uloge u ljduskom i vjerničkom životu; jer imamo majku roditeljku koja nas je rodila ovom svijetu, i imamo majku vjeroučiteljicu, Isusovu i našu majku Mariju, koja nam je uzor i
pratilja na životnom putu.
Majka Marija razapela je “Božji šator” među nama. Potrudimo se, i kao vjernici i kao ljudi, da Isusova i naša majka
Marija nađe gostoprimstvo među nama, u našoj sredini. Mir
i dobro neka nas prati u svim danima svih našihg godina.

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 Bezgrješnog 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 Padovanskoga

ŠUBIĆEVAC
Župnik fra Mario Radman
Tel: 022/214-294
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Pod okriljem Bezgrješnoga Začeća
TRODNEVNICA
Utorak 5. prosinca 2017.
u 16,30 sati
		
u 17
sati
		
		

Gospina krunica
i molitva trodnevnice Svetoj Nediljici
večernja misa
predvodi gvardijan Šubićevca
i župnik fra Mario Radman

Srijeda 6. prosinca 2017.

Dušo Marijina, posveti me /
Tijelo Marijino, ocisti 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 Bilica fra Ante Vukušić

Četvrtak 7. prosinca 2017.
u 16,30 sati Gospina krunica
		
i molitva trodnevnice Svetoj Nediljici
u 17
sati večernja misa
		
predvodi župnik Dubrave
		
fra Žarko Matetić
SVETKOVINA
petak, 8. prosinca 2017.
u 9,30 sati župna misa
		
predvodi i propovijeda
		
župnik fra Nikola Ćurčija
u 17 sati
		
		
		

večernja misa
predvodi i propovijeda
prof. dr. sc. fra Stipe Nimac
provincijski povjerenik za OFS

Župne obavijesti
Božićna ispovijed
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, 21. prosinca 2017., od 10 do 12 sati.
Božićna ispovijed za odrasle vjernike
Božićna ispovijed za odrasle vjernike u srijedu 20.
prosinca 2017. u crkvi Svete Nediljice u Crnici: u 15,30
sati ispovijed, a nakon toga u 16 sati večernja misa.
Božićna ispovijed za djecu i mlade
U subotu, 16. prosinca 2017. 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.
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, 17. prosinca 2017., 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 28. travnja 2018. u 10,30 sati, u crkvi Svete
Nediljice u Crnici.
Prva sveta pričest
U nedjelju 13. svibnja 2018. u crkvi Svete Nediljice u
Crnici: jutarnja misa u 8,30 sati za župljane, a misa za
prvopričesnike u 10,30 sati.

U došašću posebno mjesto
zauzima Djevica Marija kao
ona koja je na jedinstven
način iščekivala ostvarenje
Božjih obećanja, prihvativši u vjeri i tijelu Isusa, Sina
Božjega, u punoj poslušnosti Božjoj volji.
“Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!” To su riječi – koje prenosi evanđelist
Luka – kojima se arkanđeo
Gabriel obraća Mariji. Na
prvi pogled, pojam zdravo je u ono vrijeme, prema
grčkom pozdravu, značilo
“raduj se” i bio je kao obični
pozdrav, ali na pozadini biblijske tradicije, dobiva veoma duboko značenje. Isti taj
izraz nalazimo četiri puta u
grčkom prijevodu Staroga
zavjeta i svaki put je posrijedi navještaj radosti zbog
Mesijina dolaska.
Anđelov pozdrav Mariji je,
dakle, poziv na radost, na
duboku radost, jer najavljuje završetak žalosti, koja
vlada u svijetu zbog prolaznosti života, trpljenja, smrti, zloće, tame zla, koja kao
da potamnjuje svjetlo Božje
dobrote.
To je pozdrav koji označava
početak evanđelja, Radosne
vijesti.
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Liturgijski kalendar - Došašće

Prvu adventsku svijeću
upalila je Sveta Obitelj, Josip i Marija. I oni su, kao i
mi, očekivali rođenje Isusa
kao Spasitelja. I danas je
Isus očekivan od ljudi dobre volje, jer se rodio u našoj povijesti.
Zato, Isus kao Otkupitelj, i
danas dolazi po otajstvima
naše vjere i postaje nazočan u ljubavi koju kršćani
ostvaruju u svijetu. Krist,
kao Kralj naših duša, opet
će doći i pokazat će da je
vjernička čežnja za životom
budućega vijeka imala svoj
smisao u vječnosti vremena u kraljevstvu Oca našega na nebesima.
A mi, kao ljudi koji svoje
čovještvo živimo po nauku
Isusa Krista, upalimo duhovne svijeće svoje vjere.
Sveta Nediljica
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I. nedjelja došašća
U nedjelju, 3. prosinca 2017: župna misa u 9,30 sati.
Kroz vrijeme došašća pozvani smo očvrsnuti, imati hrabrosti i ne bojati se, jer naš Bog uvijek pokazuje veličinu
svoga milosrđa. Zahvaljujući njegovoj pomoći možemo
uvijek početi iznova, to jest ispočetka.
II. nedjelja došašća
U nedjelju, 10. prosinca 2017: župna misa u 9,30 sati.
U drugu nedjelju došašća Crkva nas, poput majke, potiče da nastavimo s povjerenjem duhovni put koji vodi do
toga da s novim oduševljenjem slavimo Božić.
Svetkovina Bezgrješnoga Začeća
Trodnevnicu i svetkovinu Bezgrješnoga Začeća slavimo
kako je najavljeno na 3. str. župnoga lista.
Neka nam Djevica Marija pomogne da žurno pohitimo
prema Betlehemu kako bismo susreli Djetešce koje se
rodilo za nas, kao spasenje i radost svih ljudi. Neka nam
ona izmoli da živimo radost evanđelja u obitelji, na radnome mjestu, u župi i na svima mjestima. To je duboka
nježnost, puna divote i nježnosti. To je ona nježnost koju
ćuti majka kada gleda svoje tek rođeno dijete i osjeća da
je to Božji dar, čudo za koje treba zahvaljivati.
III. nedjelja došašća - Materice, Nedjelja Caritasa
U nedjelju, 17. prosinca 2017: župna misa u 9,30 sati.
Treća nedjelja došašća zove se Gaudete, nedjelja radosti. U liturgiji iznova odzvanja poziv na radovanje, na
veselje, jer je Gospodin blizu. Kršćanska se poruka zove
“evanđelje”, to jest “radosna vijest”, navještaj radosti za
čitav narod. Crkva nije utočište za žalosne, već je Božja
kuća puna radosti!
IV. nedjelja došašća - Očići
U nedjelju, 24. prosinca 2017: župna misa u 9,30 sati.
Svi koji su susreli Isusa na svom putu, osjećaju u srcu
vedrinu i radost koju im nitko ne može oduzeti. Naša je
radost Krist, božanska vjerna i neiscrpna ljubav!

Liturgijski kalendar - Božić
Badnjak
U nedjelju, 24. prosinca 2017: polnoćka u 22 sata.
Dok u betlehemskom Djetetu promatramo Spasitelja i
Otkupitelja, dopustimo da božićna radost uđe u dubinu
naše kršćanske duše, neka zahvati naše vjerske osjećaje,
neka zavlada našim ljudskim životom; rodimo Božić u
našoj obitelji, unesimo božićnu radost u našu svakodnevicu. Prihvatimo od Boga nebeske darove i duša će nam
živjeti u miru, bez straha od sutra i budućnosti.
Porođenje Gospodinovo - Božić
U ponedjeljak, 25. prosinca 2017: župna misa u 9,30 sati.
Kao što sada, živeći svoj ljudski život, nosimo sliku zemaljskoga čovjeka, tako sada, živeći svoj kršćanski život,
nosimo i sliku nebeskoga čovjeka. Kao što je, nekada, u
nama, stari Adam, bio razliven po cijelom tijelu, te nam
čitavo tijelo pretovrio u raspadljivost i smrtnost, tako
neka sada, danas i ovdje, u nama, novi Adam, Isus Krist,
zauzme čitav naš život, te nam cijelu dušu otkupi i spasi
za vječni život.
Sv. Stjepan prvomučenik
U utorak 26. prosinca 2017: župna misa u 9,30 sati.
Od dana sv. Stjepana, kada nam je nebo otvoreno, kršćani su oslobođeni straha od umiranja i smrti. Jer je Isusov
križ, njegov grob i njegovo slavno uskrsnuće, otvorilo
put koji vodi do neba. Za Isusom je prvi pošao sv. Stjepan, a za njim mnoštvo kršćanskih mučenika i svetaca i
ljudi dobre volje.
Sveta Obitelj
U nedjelju, 31. prosinca 2017: župna misa u 9,30 sati.
U Isusov život Josip i Marija, kao Otac i Majka, unijeli je
roditeljsko ozračje, očinsku skrb i majčinsku žrtvu, jer
su na poseban način vezani uz Isusa u njegovu djelu otkupljenja da su, zajedno s njime, postali su-otkupitelji,
Marija kao Roditeljka i Majka, a Josip kao pravedni Muž
i čuvar Svete Obitelji.

Kroz božićne blagdane i
spasonosne dane za nas
kršćane, vjerskim slavljima i svetkovinama, kako je
upisano u liturgijskom kalendaru, naviještamo svemu svijetu Isusov dolazak
u našu sredinu, koji se dogodio, hvala dobrom Bogu,
više puta i na više načina.
Nakon prvoga Isusova dolaska među nas, koji se dogodio u povijesti, prije dvije
tisuće godina, u Betlehemu,
kroz ove dane svemu svijetu
naviještamo i drugi dolazak
Isusov, drugi i mnogo ljepši
od prvoga, a to je ovaj današnji Božić.
Jer prvi Božić dogodio se u
trpljenju i skromnosti, u neimaštini i siromaštvu, među
priprostim pastirima u prostoru skromne betlehemske
štalice.
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Liturgijski kalendar - Božić

A ovaj, drugi dolazak, novi
Isusov dolazak među nas,
obojan božanskom svjetlošću naše vjere, događa se u
našim kućama i stanovima,
u kršćanskim obiteljima, u
crkvi, u vjerničkim srcima i
kršćanskom obredu.
Ova dva Isusova dolaska
među nas, prvi dolazak po
rođenju od Marije Djevice,
a drugi dolazak po vjeri i
našem krštenju, naviještaj
je Isusova rođenja od Boga,
prije svih vjekova, kako ispovijedamo u našem vjerovanju, kada molimo da
vjerujemo u Isusa Krista,
jedinorođenoga Sina Božjega, rođenoga od Oca prije
svih vjekova, Boga od Boga,
svjetlo od svjetla, pravoga
Boga od pravoga Boga, rođena ne stvorena, istobitna
s Ocem, po komu je sve
stvoreno.
Sveta Nediljica
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Marija Bogorodica - Nova godina
U ponedjeljak, 1. siječnja 2018: 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 subotu, 6. siječnja 2018: 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.
Još uvijek obasjani svjetlom svetoga Božića, koji nas poziva na radost zbog Spasiteljeva dolaska, približilo nam
se i Bogojavljenje, u kojem slavimo Gospodinovo očitovanje svim narodima; očitovanje kada se dobri Bog
pokrenuo prema čovjeku, a čovjek se, u međusobnom
privlačenju, pokrenuo prema Bogu.
Na današnji dan slavimo objavu Božju koju povezujemo
s dolaskom mudraca s Istoka u Betlehem, da bi počastili
novorođenoga kralja. Bila je to prva objava Božića svim
narodima. Stoga Bogojavljenje naglašava sveopće otvaranje spasenja koje je Isus Krist donio svojim rođenjem.
Krštenje Gospodinovo
U nedjelju, 7. siječnja 2018: župna misa u 9,30 sati.
Završetak božićnoga slavlaja i početak liturgijskoga vremena “kroz godinu”.
Na kraju Božićnoga vremena slavimo krštenje Isusovo,
dan kada je dobri Otac svoga Sina, našega Otkupitelja,
Isusa Krista, objavio kao svoga ljubljenoga Sina, koji će
nas, pomoću prinosa svoje žrtve na križu, otkupiti od
grijeha i pokazati nam put do neba. Od toga dana, na
svetoj Gori otkupljenja, počeo je teći izvor žive vode na
kojem će se, u ime Isusovo, krstiti novi vjernici.

Božićni obiteljski blagoslov
U Župi Bezgrješnoga Začeća Blažene Djevice Marije u Crnici blagoslov obitelji obavljamo od utorka,
26. prosinca 2017. do petka, 5. siječnja 2018. 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.
Utorak, 26. prosinca 2017: Sveti Stjepan
Prije podne:
Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne: Ulica Kralja Zvonimira, neparni
brojevi s donje strane ceste, od br. 25
Srijeda, 27. prosinca 2017: sv. Ivan Evanđelist
Prije podne:
Primoštenska ulica,
Istarska ulica, parni brojevi
Poslije podne: Put Vuka Mandušića i Tijatska ulica
Četvrtak, 28. prosinca 2017: Nevina dječica
Prije podne:
Stara cesta
Poslije podne: nastavak Stare ceste
Petak, 29. prosinca 2017.
Prije podne:
Ulica Sedmi kontinent
Poslije podne: nastavak Ulice Sedmoga kontinenta
Put Tanaje i Ivanjski put
Subota, 30. prosinca 2017: Sveta Obitelj, Silvestrovo
Prije podne:
Ulica Kralja Zvonimira, parni brojevi
s gornje strane ceste, od br. 112
Poslije podne: Kaprijska ulica
Nedjelja, 31. prosinca 2017:Sveta Obitelj, Silvestrovo
Prije podne:
Ne obavljamo blagoslov
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:
Gospodine, usliši nas!
Za ovu obitelj, Gospodine,
da vrši kršćanske obveze i
prisustvuje svake nedjelje
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Božićni obiteljski blagoslov
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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Ponedjeljak, 1. siječnja 2018. Nova godina
Prije podne:
Ne obavljamo blagoslov
Poslije podne: Ne obavljamo blagoslov
Utorak, 2. siječnja 2018.
Prije podne:
Ulica Ive Zaninovića
Poslije podne: Tišnjanska ulica, Banjevačka ulica,
Bilička ulica
Srijeda, 3. siječnja 2018.
Prije podne:
Ulica Stipe Ninića
parni brojevi od 2 do 46
Poslije podne: Ulica Stipe Ninića,
neparni brojevi od 1 do 37
Četvrtak, 4 siječnja 2018.
Prije podne:
Kornatska ulica, parni brojevi
Mosećka ulica
Poslije podne: Zagrađe i Ulica Paške Trlaje
Petak, 5 siječnja 2018.
Prije podne:
Drvarska ulica, neparni brojevi,
Biogradska ulica,
Ulica Drniških žrtava
Poslije podne: Bregovita ulica, Ulica Razoraka
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.

Godina majčinstva
Draga braćo i sestre!
1. Obitelj kao temelj ljudske zajednice i čuvarica kršćanskih
vrijednosti odlučujuća je za budućnost naše domovine i
Crkve. Drugi vatikanski sabor kaže: “Spas osobe te ljudskog
i kršćanskog društva usko je povezan sa sretnim stanjem u
bračnoj i obiteljskoj zajednici.“ (GS, 47)
Zbog sve većih izazova i suočavanja s rodnom ideologijom,
radikalnim feminizmom, čestim rastavama braka i mentalitetom koji je zatvoren daru života, mnogi se s pravom pitaju
kakva će biti sutrašnjica naših obitelji? Ipak, brojne kršćanske obitelji velikodušno obnašaju svoje poslanje u Crkvi i
društvu, i tako proročki djeluju u današnjemu svijetu. Crkva
i društvo, osobito danas, trebaju živo svjedočanstvo majki i
očeva, žena i muževa, koji će ohrabriti nove i mlade obitelji
da još snažnije i odvažnije žive sakrament Božje ljubavi.
U tom nastojanju približavamo se i Trećem nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati u Solinu
2018. godine pod geslom: „Očinstvo i majčinstvo - dva lica
roditeljskog poslanja“. Kroz pripravu za ovaj važan događaj,
u protekloj godini dublje smo razmišljali o poslanju naših
očeva u obitelji, Crkvi i društvu, a ovim došašćem ulazimo
u godinu posvećenu majci i majčinstvu.
2. Majčinstvo je duhovno i tjelesno življenje ljubavi, izvor
novoga života. Nažalost, sve je više onih koji se boje odgovoriti na poziv majčinstva. Papa Franjo u svojoj postsinodalnoj
apostolskoj pobudnici „Radost ljubavi“ upozorava da smanjenje majčinske prisutnosti u društvu predstavlja „ozbiljnu
opasnost“. Umjesto herojske opredijeljenosti, izgrađene na
Božjim temeljima i posebnosti žene da daruje život, često se
prednost daje obrazovanju, napretku u poslovnom sektoru
ili postizanju nekih drugih ciljeva koji bi uz majčinstvo bili
teže ostvarivi.
Mediji i virtualni svijet, politika i razne udruge nameću
neku svoju viziju majčinstva, ali i model žene besprijekornog tjelesnog izgleda koja uživa u nesputanoj slobodi bez
braka i obveza.
3. U današnje vrijeme dezorijentacije potrebno je tražiti
svjetlo i snagu za majke kako bi bile blagoslov za naš svijet.
Na tom tragu sjetimo se kako je Bog zamislio ženu i maj-

U došašću iščekujemo rođenje Gospodinovo. Došašće
je, ddakle, Marijin mjesec
visoke trudnoće u kojemu
se ona priprema za Isusovo
rođenje. To iščekivanje je
za kršćane vrijeme došašća,
koje je najavljeno 25. ožujka,
a ostvareno 25. prosinca.
Iz adventske marijanske pobožnosti nastao je novi blagdan pod nazivom: Iščekivanje poroda Blažene Djevice
Marije ili Gospa od Poroda.
Budući da se otajstvo utjelovljenja Gospodinova ne
može dostojno slaviti u ožujku, zbog korizmenoga tugovanja ili uskrsne radosti, bilo
bi prikladnije slaviti ga u
došašću, u vremenu iščekivanja Božića.
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Godina majčinstva
Uvođenjem
adventskoga
blagdana Blagovijesti bila je
nakana da kršćane usredotoči na porođenje Isusovo
od djevice Marije.
Toga dana vjernici su počeli
odbrojavati dane, sate i minute kada će Gospa roditi,
kada će se oglasiti Porođenje
Gospodinovo, kada će se himan ‘Veliča’ ostvariti u Božiću. Gospa čeka porod Sina
s istom tjeskobom kojom
svaka majka čeka rođenje
svoga čeda. Zato su, uz ovaj
blagdan, u došašću uvedene
zornice, rane jutarnje mise,
na kojima su, od 18. prosinca, prisustvovale i trudnice,
da bi molile za sretan porod
svoje djece.
To je zadnji tjedan velikoga
iščekivanja, došašća, kada,
kao vjernici, u Božićnoj devetnici pjevamo Večernju
s antifonama koje veličaju
Mariju.
Naime, kroz Božićnu devetnicu koristimo sedam antifona za ‘Veliča’ koje počinju
sa zazivom O. Trudnoj Gospi u čast pjevamo ove antifone: O Mudrosti O Adonaju,
O Jesejin Korijene, O Ključu Davidov, O Istoče, sjaju
vječne svjetlosti, O Kralju
naroda, O Emanuele.
Sveta Nediljica
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ku. Bog je ženu odjenuo snagom i dostojanstvom da svojim životom može očitovati istinsku veličinu ženstvenosti.
Istinska ženstvenost ne vodi bitku s idejom savršenstva koju
nameće moderni mentalitet, i ne dopušta da drugi određuju njezin identitet. Nije joj cilj objavljivanje slike o sebi na
društvenim mrežama jer je njena prava slika i vrijednost
čvrsto ukorijenjena u planu Stvoritelja. Istinska ženstvenost
odiše blagošću i nježnošću, osjećajnošću i intuicijom. O tom
govori i papa Franjo kada podsjeća žene na potrebu da se
koriste svojim „ženskim genijem“, koji je danas toliko potrebit Crkvi i društvu.
4. Drage majke, budite svjesne da ste upravo vi prve prenositeljice vjere - te najljepše baštine koju možete predati
svojoj djeci. Istina je da danas nije lako pomiriti dužnosti zaposlene žene, supruge i majke. Zbog toga je potrebno da svi zajedno, i Crkva i društvo, još više vrednuju
majku i ženu čija je uloga opterećena, ali i nezamjenjiva.
Božja zamisao majčinstva ima svoj najsavršeniji model u
Mariji. Razmišljamo li o Isusovu odrastanju, uočit ćemo da
Marija sve više postaje vjernica, a sve manje samo Isusova
majka i odgojiteljica. U Mariji svaka majka vidi uzor i nalazi ohrabrenje za svoj odnos prema Bogu i obitelji, Crkvi
i društvu.
5. Draga braćo i sestre, ovim došašćem započinjemo novu
crkvenu godinu i ulazimo u godinu posvećenu majčinstvu. Sve vas pozivam: svećenike, redovnike i redovnice,
sve kršćanske vjernike, a posebno vas majke i očevi, da se
osobnom i obiteljskom molitvom, zajedničkim liturgijskim
slavljima te ostalim prigodnim programima koji će biti posvećeni temi majčinstva, uključite u župni i nadbiskupijski
pastoralni hod „Godine majčinstva“ u pripravi za Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, u Solinu 15. i 16.
rujna 2018. godine.
Neka sve naše obitelji, domove i domovinu prati zagovor
Blažene Djevice Marije koja je u nazaretskoj obitelji postala
trajnim uzorom majčinstva te na sve vas zazivam Božji blagoslov!
Vaš brat i nadbiskup, Marin Barišić, splitsko-makarski nadbiskup i metropolit, u Splitu, na I. nedjelju Došašća, 3. proisinca
2017. godine.

Sakramenti u životu Crkve
Krsna milost
Vidljivim znakovima sakramentalnog obreda krštenja simbolički se označuju različiti krsni učinci. Uranjanje u vodu
upozorava na smrt i čisćenje, ali takodjer na obnavljanje i
novo rodjenje. Dakle, dva poglavita krsna učinka jesu očišćenje od grijeha i novo rodjenje u Duhu Svetome.
Krštenjem se oprastaju svi grijesi, tj. istočni grijeh i svi osobni
grijesi kao i sve kazne za grijehe. U onih, naime, koji su preporođeni ne ostaje ništa što bi ih priječilo da udju u Kraljevstvo Božje, ni Adamov grijeh, ni osobni grijeh, ni posljedice
grijeha, od kojih je najteža upravo odvojenost od Boga.
Ipak u krštenicima ostaju stanovite vremenite posljedice grijeha kao što su trpljenje, bolest, smrt ili slaboće vezane uz
život, kao sto su karakterne slabosti itd., zatim sklonost na
grijeh, koju predaja nazivlje požudom ili slikovito “klicom
grijeha”.
Učinci potvrde
Iz sâmoga slavlja proizlazi da je učinak sakramenta potvrde
ili krizme puni izljev Duha Svetoga, kao što je nekoć bio podijeljen apostolima na dan Pedesetnice. Prema tome, krizma
pridonosi rastu i produbljenju krsne milosti: dublje nas ukorjenjuje u božansko posinjenje, po kojem govorimo: “Abba,
Oce!”, čvršće nas sjedinjuje s Kristom; umnaža u nama darove
Duha Svetoga; usavršuje naš vez s Crkvom; priopćuje nam
“osobitu snagu Duha Svetoga” da, kao “pravi svjedoci Kristovi, riječju i djelom, širimo i branimo vjeru”, da “hrabro ispovijedamo ime Kristovo” i nikada se ne stidimo njegova križa.
Vazmena gozba
Misa je istodobno i nerazdruživo žrtveni spomen-čin u kojem se ovjekovječuje žrtva križa, i sveta gozba pričesti Tijelom i Krvlju Gospodnjom. No, sve je slavlje euharistijske
žrtve usmjereno prema najdubljem jedinstvu vjernika s Kristom po pričesti. Pričestiti se znači primiti samoga Krista koji
se prinio za nas.
Oltar, oko kojeg se sabire Crkva u euharistijskom slavlju,
predstavlja dva vida istog otajstva: žrtvenik i Gospodnji stol;
to više što je kršćanski oltar simbol samoga Krista, koji je u
zajednici svojih vjernika prisutan i kao žrtva prinesena za
naše pomirenje i kao nebeska hrana koja nam se dariva.

Sakramente Novoga zakona
ustanovio je Krist; ima ih sedam a to su: Krštenje, Potvrda,
Euharistija, Ispovijed, Bolesničko pomazanje, Sveti red i
Ženidba.
Sedam sakramenata tiču se
svih razdoblja i bitnih trenutaka života kršćanina: po njima
vjerski život kršćana se rađa i
raste, ozdravlja i prima poslanje. U tom pogledu postoji izvjesna sličnost izmedju razvoja
naravnoga i razvoja duhovnoga života.
Prema razdiobi, tri su sakramenta kršćanske inicijacije
(Krštenje, Potvrda, Euharistija),
dva su sakramenta ozdravljenja
(Ispovijed, Bolesničko pomazanje) i dva su sakramenta u službi zajedništva i poslanja vjernika (Svećenički red, Ženidba).
Sakramentima kršćanske inicijacije, tj. Krstenjem, Potvrdom i Euharistijom, postavljaju se temelji cjelokupnoga
kršćanskog života. Učešće na
božanskoj naravi, što je ljudima darovano milošću Kristovom, podrazumijeva stanovitu
analogiju s početkom, rastom
i održavanjem naravnog života. Pošto su vjernici krštenjem
rođeni na novi život, utvrđeni su u njemu po sakramentu
potvrde i primaju u euharistiji
kruh vječnog zivota. Tako po
sakramentima kršćanske inicijacije primaju sve više i više
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Sakramenti u životu Crkve
bogatstva božanskog života i
napreduju prema savršenstvu
ljubavi.
Po sakramentima kršćanske
inicijacije čovjek prima novi
Kristov život. Taj život, međutim, nosimo “u glinenim posudama” i sada je još “skriven
s Kristom u Bogu”. Isus Krist,
liječnik naših duša i tijela, htio
je da njegova Crkva, snagom
Duha Svetoga, nastavi i djelo
njegova liječenja i spašavanja
svojih članova. To je svrha dvaju sakramenata ozdravljanja:
Pokore i Bolesničke pomasti.
Dva druga sakramenta, Sveti
red i Ženidba, usmjereni su k
spasenju drugih. Ovi sakramenti daju posebno poslanje
u Crkvi i služe za izgradnju
Božjeg naroda. U tim sakramentima vjernici koji su već
u Krštenju i Potvrdi posvećeni za svećeništvo zajedničko
svim vjernicima, mogu primiti
posebna posvećenja. Oni koji
primaju Sveti red, u Kristovo
se ime “postavljaju da Crkvu
hrane riječju i milošću Bozjom”. A kršćanski se supruzi
jačaju i posvećuju posebnim
sakramentom za dužnosti i dostojanstvo svoje obitelji.
U sedam sakramenata Euharistiji pripada jedinstveno
mjesto kao “sakramentu nad
sakramentima”. Svi su drugi
sakramenti usmjereni k njemu
kao svojem cilju.
Sveta Nediljica
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Pokora i pomirenje
Opraštati grijehe u Kristovo ime mogu samo svećenici
koji su od crkvene vlasti dobili ovlast odrješivanja.Duhovni ucinci sakramenta pokore jesu: pomirenje s Bogom;
otpuštenje vječne kazne zaslužene smrtnim grijesima;
otpuštenje, barem djelomično, vremenitih kazni kao posljedica grijeha; mir i spokoj savjesti, te duhovna utjeha;
povećanje duhovnih snaga za kršćansku borbu.
Popudbina
Onima koji su na izlazu iz ovoga svijeta, uz sakrament
bolesničkoga pomazanja Crkva nudi euharistiju kao popudbinu. Pričest tijelom i krvlju Kristovom u trenutku
prijelaza k Ocu ima naročito značenje. To je sjeme vječnog
života i moć uskrsnuca i sakramente pripreme za Nebo , to
jest sakrament dovršetka zemaljskog hodočašćenja.

Svećenički red
Krist, veliki svećenik i jedini posrednik, učinio je Crkvu
“kraljevstvom i svćcenicima Bogu i Ocu svojemu” . Cjelokupna je zajednica vjernika, kao takva, svećenička. Vjernici, svatko prema svome pozivu, vrše svoje svećeništvo
sudjelovanjem u Kristovu svećeničkom, proročkom i
kraljevskom poslanju. Ministerijalno ili hijerarhijsko
svećenistvo biskupa i prezbitera i opće svećeništvo svih
vjernika, iako “i jedno i drugo, svako na svoj način, imaju dio u Kristovu svećeništvu”, ipak se između sebe bitno
razlikuju, iako su “u međusobnom odnosu”. Dok se opće
svećenistvo vjernika ostvaruje kroz razvijanje krsne milosti, život vjere, nade i ljubavi, život po Duhu, ministerijalno je svećenistvo u službi općega svećeništva, i u vezi je
s razvijanjem krsne milosti svih kršćana. Ono je jedno od
sredstava kojima Krist nastavlja izgrađivati i voditi svoju
Crkvu..

Ženidbeni savez
Ženidbenim savezom, muškarac i žena vezuju se u prisno zajednistvo života i ljubavi. Bog Stvoritelj zasnovao je
ženidbu i vlastitim je zakonima opskrbio. Po svojoj naravi
ženidba je određena za dobro ženidbenih drugova i za
rađanje i odgoj djece. Zato je, među krštenima, Krist Gospodin uzdignuo ženidbu na dostojanstvo sakramenta.

Moj dar za crkvu Svete Nedijice
Travanj
Obitelj Šoljan 100 kn, Meri Baljkas 50 kn, Obitelj Krste Ninića
200 kn, Obitelj Bejić 200 kn, Tona Lemac 100 kn, Obitelj Skelin
50 kn, Ana Perotega 100 kn.
Svibanj
Krnić Duška 50 kn, Obitelj Čeko-Šupuk 50 kn, Obitelj Nene Rak
200 kn, Mirjana Baljkas 70 kn, Obitelj P. P. 200 kn, Veronika
Mrčela 50 kn, Vinka Lemac 50 kn, Obitelj Tomislava Bukić 100
kn, NN. 50 kn, Jadranka Elez 100 kn, Franka Šarić 50 kn, C. Š
166 kn.
Lipanj
Milena Zaninović 100 kn, Obitelj Bejić 200 kn, Borka Trlaja 100
kn, Marija Gojanović 200 kn, N. N. 200 kn, Obitelj Gaćina 200
kn, Vinka Lemac 50 kn, C. Š. 50 kn.
Srpanj
Hrvoje Zaninović 100 kn, Helena Mioč 150 kn, Antonio Bejić
200 kn, Tomislav Lambaša 600 kn, C. Š. 32 kn
Kolovoz
Obitelj Kate Baljkas 150 kn, Božidar Grga 200 kn, Mirjana Baljkas 50 kn, Ana Protega 100 kn.
Rujan
Dara Jurić, 100 kn, Danica Čeko-Šupuk, 50 kn, N. N. 200 kn,
Mara Šoljan 50 kn, Vinka Lambaša 50 kn, Obitelj Nene Rak 200
kn, Marija Gojanović 100 kn, C. Š. 60 kn.
Listopad
Vlasta Žonja 100 kn, Ankica Jurišić 100 kn, Nevenka Širinić 50
kn, Tona Jelovčić 150 kn, Vinka Lemac 50 kn, Tereza Olivari 50
kn, Obitelj Gojanović 200 kn, Obitelj Tomislava Bukić 150 kn, C.
Š. 64 kn, Obitelj Vinka Ninića 50 kn.
Studeni
Obitelj Paške Zaninovića 150 kn, Obitelj Gojanović 250 kn, Vinka Ercegović 50 kn, Ana Protega 100 kn, Obitelj Vejić 200 kn,
Mate Petrina 200 kn, Helena Mioč 100 kn, Nevenka Copić 50
kn, C. Š. 32 kn.
Prosinac
Mirjana Baljkas 50, Jadranka Elez 100 kn, Filip Jukić 60 kn, Hrvoje Zaninović 100 kn, Milena Skelin 50 kn, Vinka Lemac 50 kn,
Franka Šarić 100 kn, Paško Gulin 100 kn, Darinka Jurić 200 kn,
Obitelj Kale 100 kn, Obitelj Vice Kinkele 100 kn.

Nakon što smo prije godinu
dana obnovili crkvu Svete
Nediljice u Crnici, ove godine za našu Svetkovinu, možemo zaključiti da je obnova
učinjena u cijelosti prema
predviđenom planu. Još
prije, kako vam je poznato,
obnovili smo krov na crkvi,
i na glavni oltar postavili
drevnu sliku Svete Nediljice.
Obnovili smo crkvu iznutra
da bude u skladu s liturgijskim propisima, a nakon
toga obnovili smo sakristiju
i nabavili novo liturgijsko
ruho: četiri misnice u četiri
liturgijske boje sa štolama,
dvije albe, svećeničke haljine, i dvije štole s dvostrukim
liturgijskim bojama.
Tako možemo reći, zahvaljujući prilozima naših
župljana i štovatelja Naše
Gospe, da je naša crkva kao
građevina zasjala u ljepoti
kao nebeska Zaručnica koja
nas poziva da sveta otajstva
naše vjere slavimo upravo
u crkvi koja je posvećena
njezinu imenu, imenu koje
rado izgovaramo u našim
molitvama: Sveta Nediljica.
Stoga, neka Sveta Nediljica
nagradi svaki vaš doprinos
koji ste darovali za uređenje
nejzine kuće u Crnici.
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Moj dar za crkvu Svete Nedijice
Zahvaljujući vašim darovima, dragi župljani i štovatelji Svete Nediljice, obnovili
smo našem Bogu i Majjci
Božjoj na slavu i nama na
ponos, našu crkvu u Crnici.
Što nam govori naša crkva
kao građevina? Ona je, dragi
vjernici današnji Sveti Ivan
koji naviješta Spasiteljevo rođenje u našoj sredini.
Sveti Ivan našega vremena
- naša crkva Svete Nediljice,
podsjeća nas, kršćane ovoga vremena, da se ne smije
pristajati na nagodbe, ni na
sporazume postignuet uzajamnim ustupcima ovoga
svijeta, kada je riječ o ljubavi
prema Kristu, njegovoj riječi, istini.
Istina je istina i tu nema nagodbe. Kršćanski život zahtijeva, tako reći, “mučeništvo”
svakodnevne vjernosti evanđelju, hrabrosti da dopustimo da Krist raste u nama i
da Krist usmjerava našu misao i naše djelovanje. Ali to
se može dogoditi u našem
životu jedino ako smo čvrsto
povezani s Bogom.
Dok Sveti Ivan “čisti” put
ispred naše crkve, poziva nas
da i mi pođemo tim putem
kojim je prošao Isus Krist,
jer je on Put, Istina i Život.
Sveta Nediljica
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Više puta i na više načina kroz dugu povijest čovječanstva, dobri Bog je obećavao svojim vjernicima, po svojim
prorocima, da će nam poslati spasenje i s nama sklopiti
pomirenje. Tako je, kada se ispunilo vrijeme, poslao svoga
Sina, Isusa Krista, da nam objavi radosnu vijest: Obratite
se, vjerujte evanđelju, približilo vam se kraljevstvo Božje.
Na prijelazu iz stare u novu godinu, dragi vjernici, na
nama se tijek povijesti zaustavio. Da objavimo Isusovu
radosnu vijest: Približilo nam se kraljevstvo Božje.
Uistinu, nakon rođenja, kada smo započeli živjeti na ovoj
zemlji, i nakon krštenja, kada smo se svrstali u red Božjih
odabranika, blizu smo spasenja, približio nam je kraljevstvo Božje. Ali, u našoj zemaljskoj smrti i ukopu, kako
svjedočimo, na nama se, kao vjernicima, ostvaruju riječi
Isusa Krista, koji je rekao: Ja sam uskrsnuće i život; tko u
neme vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko živi i vjeruje u
mene, ne će umrijeti nikada.
Stoga, dok živimo na ovom svijetu, kao pridošlice i putnici, sjetimo se, u Božje Nebo pratit će nas samo naša dobra
djela koja smo učinili u Čovjekovoj Zemlji.

Župa Bezgrješnoga Začeća Crnica
Mnogim ljudima oko nas, i na neki način svima nama, Božić
se čini previše lijepim da bi bilo istinito. No, bez ikakve sumnje nama je potvrđeno: da, postoji smisao, i smisao nije neki
nemoćni prosvjed protiv besmislice. Smisao ima moć: to je
Bog, dobri Bog, koji je postao naš bližnji i vrlo nam je blizak,
koji ima vremena za svakoga od nas i koji je došao da ostane
s nama.
Samo se od sebe, dakle, nameće pitanje: Je li takvo nešto moguće? Priliči li Bogu da postane djetetom? Da bismo pokušali
otvoriti srce toj istini koja prosvjetljuje čitavu ljudsku egzistenciju, treba prignuti um i priznati ograničenost našega razuma. U betlehemskoj štalici Bog nam se pokazuje kao ponizno dijete da pobijedi čovjekovu oholost. Učinio se malenim
da nas oslobodi one ljudske težnje za veličinom koja proizlazi
iz oholosti; slobodno se utjelovio da nas učini uistinu slobodnima, slobodnima da ga ljubimo. Božić, dakle, ima smisao.

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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