
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

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 vo-
štanu svijeću i blagoslovljenu vodu, bez televizora, radija, računala... Vaši prijatelji i 
gosti, u koliko se nađu kod vas, mogu prisustvovati blagoslovu. 

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.

Ako neka obitelj u navedeno vrijeme ne bude doma, poželjno bi bilo da izostanak prijavi na vrijeme, kako bismo na-
knadno 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. 

Božićni obiteljski blagoslov

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 

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. 


