Najava: Proslava rođenja B.D. Marije (Male Gospe) u Vinici, 8.Rujna, 2011.
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Duhovna devetnica za proslavu Male Gospe u Vinici bit će od 30. kolovoza do 7. rujna s
početkom u 18 sati, koju predvodi do nedjelje 4. rujna vinički župnik don Ilija Drmić, a od 5. do
7. rujna jedan od karmelićana iz Karmela sv. Ilije u Bušku blatu.

Tijekom svih devet večeri pobožnost u čast Gospi održavat će se prema knjizi DEVETICZE
bogliubni priprvaa za stovati i proslaviti privisoka otajstva svetkovinaa zapovidni
PRIÇISTE I PRIBLAXENE Divicze Marie
što ju je napisao i u Dubrovniku objavio 1808. god. glagoljaš don Jakov Perković (1767.-1836.)
iz Mijakova Polja, koje je u sastavu župe Vinice.
U nedjelju 4. rujna za vrijeme misnoga slavlja bit će predstavljen medaljon s likom biskupa Niko
le Bijankovića
(1645.-1730.) i medaljoni s likovima šestorice viničkih glagoljaša, što ih je izradio akademski
kipar Jure Žaja iz Aržana a nastanjen u Zaprešiću:
don Josipa Jurčevića (oko 1740.-1776.),
don Martina Jurčevića (1744.-1804.),
don Ilije Jurčevića (1764.-1838.),
don Jakova Perkovića (1767.-1836.),
don Tadije Ćalića (1780.-1835.) i
don Josipa Lučića (1780.-1839.).
Ovi medaljoni postavljeni su na spomenik podignut 2009. god. u čast njima, koji su se borili za
krst časni, jezik hrvatski i slobodu zlatnu!
Tom zgodom bit će postavljen i predstavljen puku slovni sustav hrvatskoga naroda zvani glagol
jica
,
što ga je izradio od kovanoga metala Mate Madunić, direktor
Bravarije Pilešević
u Cisti Velikoj.
U vrijeme trodnevnice, od 5. do 7. rujna, bit će organizirano prikupljanje milodara za crkvu
Hrvatskih mučenika u Udbini, zatim za prostor u parku s pločom na kojoj će pisati: “Iz župa Male
Gospe u Vinici za Hrvatsku poginula su u Drugom svjetskom ratu 192 vojnika, a u
Domovinskom ratu 15 branitelja. Neka Bog usliši njihovu žrtvu, a nama dodijeli slobodu, ljubav i
mir. Vjernici župe Vinice sa svojim župnikom. A. D. 2011.-2012.“ Ova akcija trajat će do
kolovoza 2012. god. kada će župnik s vjernicima Vinice svečano prinijeti ovu ploču i svoj dar u
crkvu Hrvatskih mučenika (Martyribus croatorum 879.-2010.).
Na uočnicu Male Gospe, 7. rujna, za vrijeme svete mise bit će govor o dvjema knjigama koje su
objavljene u ovoj godini, a te su: Župa Vinica autora dr. fra Roberta Jolića i don Ilije Drmića, te
monografija
Jokanov slikopis, Slikarski opus
Josipa Jokana Šiške (1942.-1974.)
što ju je priredio sa suradnicima vinički župnik don Ilija Drmić. Obje knjige izišle su u izdavaštvu
lista
Naša ognjišta
, zatim Župnoga ureda u Vinici i Zavičajnoga društva
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Zavelim
u Splitu na čelu s Petrom Škorićem.
Sve ovo što je urađeno od prošloga blagdana Male Gospe do ovogodišnjega blagdana, sve
valja zahvaliti Bogu po Marijinu zagovoru kako kroz ovu Duhovnu devetnicu, tako i na sam
blagdan Male Gospe kad će biti slavljene tri mise: u 9 sati, u 11 sati i u 18 sati.
Misno slavlje u 11 sati predvodit će župnik župe sv. Ane u Imotskim Poljicima don Petar Čondić.
Vinica, 22. kolovoza 2011.
don Ilija Drmić, župnik
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