ČAŠĆENJE GOSPE
Potaknuti potvrđenim čudesnim događajima koji su se zbili tijekom proteklih 506 godina, hodočasnici neprestano dolaze u svetište Gospe od Zečeva iz raznih krajeva radi duhovnih i tjelesnih
potreba, te molitvi uslišanja. U današnje se vrijeme Gospu od Zečeva časti triput godišnje. Dvaput se, uz prijenos Gospina kipa, ho
dočasti brodicama i pješice iz Nina na otok Zečevo i to 5. svibnja
na dan Prikazanja, te ponovno 5. kolovoza. Treće i najveće čašćenje
Gospe odnosno proslava Njezinog zavjetnog blagdana održava se u
crkvi sv. Anselma u Ninu u ponedjeljak pred Uzašašće. Datum ove
proslave je promjenljiv.
Svetkovina Gospe od Zečeva ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra od 2013. kada je upisana na Listu zaštićenih kulturnih
dobara u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.
Od 2013. u župi djeluje Molitvena zajednica Gospe od Zečeva koja se redovito sastaje ponedjeljkom na molitvu u Gospinoj kapeli. Uz molitvu
članovi zajednice trude se u svakodnevnom životu živjeti ljubav prema
Gospodinu i braći, čineći djela milosrđa pod Marijinom zaštitom.

Sveta Bogorodice, Gospe od Zečeva,
Majko nježna i jaka,
naša suputnice na stazama života,
požuri hod nas pomalo umornih
hodočasnika vjere.
Treba nam tvoja toplina, tvoja bol,
tvoja snaga,
tvoje predanje kako bismo pošli
za Gospodinom:
kroz nazaretska dvorišta i trgove,
obalama Genezaretskog mora,
u slavu ulaska u Jeruzalem,
u mračne hodnike Pilatova dvora,
na Kalvariju, u tišinu vrta Velike subote,
u zoru Uskrsnuća.
U međuvremenu, Majko,
povećaj naše zalihe odvažnosti i vjere.
Udvostruči naše nabavke ljubavi.
Napuni naše svjetiljke nadom.
Budi naš putokaz – povedi nas Isusu!

Čudotvorni kip Gospe od Zečeva
Nije poznato kada je nastao kip i odakle je donesen na Zečevo.
Kip spada u gotički motiv lijepe Madone, a zasigurno je postojao
u 14. stoljeću.
Godine 1500. Turci su napali Zadar i Nin te uzeli Ninjanima ono
najdraže - Gospin kip. Kako je kip vraćen od Turaka, je li čudom
plivajući morem, kako kaže legenda, ili su ga možda sami Ninjani
otkupili, ne može se sa sigurnošću utvrditi.
Godine 1587. prenesen je sa Zečeva u Nin u crkvu sv. Ambroza, koja
je nekada pripadala benediktincima.
Godine 1646., zbog straha od Turaka, Gospin kip i relikvije ninske
katedrale sklonjeni su u Zadar. Kip je tada postavljen na glavni oltar zadarske katedrale i tamo je bio do prestanka ratnih neprilika.

Izdavači i fotografije: Župni ured sv. Anselma i TZ Grada Nina, 2022.

GOSPA OD ZEČEVA
Dobra Majko sa Zečeva,
Svi se skupa poklanjamo,
Veličanstvu čudotvornom
I smjerno te pozdravljamo.

Klonula su srca naša
Od nevolje u toj doli,
Pomoć tvoju svatko čeka
I pobožno tebe moli:

Cijeli narod tebe štuje
I srce ti prikazuje.
Na tvoj blagdan svak putuje
U tvom hramu da svetkuje.

Ti nas čuvaj od zla svakog:
Kuge, glada, rata štiti.
Od napasti duha zloga,
Vjerna ćemo djeca biti!

Osobito pak te štuje
Varoš ova i svetkuje,
I kad tebe imenuje,
Slast u srcu neku čuje.

I kad dođe časak zadnji
Da u vječnost odlazimo,
Zvijezdo naša, lik tvoj slatki
Daj da tada opazimo!

Uz puk ninski i Kotari,
Primorje i kršna Lika.
Dobra Majko sa Zečeva
Hrvatima ti si dika.

Naše molbe, dobra mati,
Svome Sinu ti prinesi,
Svi smo bolni, svatko pati,
Dobra Majko od Zečeva!

A ti kao dobra mati,
Milostivo na nj’ pogledaj.
Ne kasni mu pomoć dati,
I zlu na njeg doći ne daj.

Zvijezdo naša, Majko draga
Blagoslovi sve nas sada,
Čuvat ćemo tvoju stinu,
U kraljevskom gradu Ninu.

Svetište
Gospe od Zečeva

Srednje male i velike,
Patnje djece i očeva,
Blagoslovi svekolike,
Dobra Majko sa Zečeva!

Godine 1674. Gospin kip svečano je prenesen iz zadarske u ninsku katedralu te smješten u nekadašnju kapelu sv. Marcele, koja
je nazvana Kapela Gospe od Zečeva. Od tada kip stoji u ovoj kapeli u Ninu koji je u povijesnom smislu središte samih početaka
hrvatske države. Pred njim se župljani i hodočasnici rado mole,
tražeći zagovor i zaštitu Blažene Djevice Marije.
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GRAD NIN I OTOK ZEČEVO
Nin je najstariji hrvatski kraljevski grad, smješten u zaljevu
rubnog dijela Ravnih kotara i udaljen od Zadra 14 kilometara.
Unutar jedinstvene hrvatske lagune, prostire se otočić na kojemu se nalazi starogradska jezgra Nina na površini od 15 ha s
promjerom 500 metara, a povezana je s kopnom dvama kamenim mostovima. Zbog izuzetno vrijedne kulturne baštine otočna
povijesna jezgra i kopnena okolica imaju pravni status zaštićenog kulturnog dobra. Nedaleko povijesne jezgre, na mjestu današnje solane, pronađeno je najstarije naselje ninskog teritorija koje potječe iz razdoblja neolitika (5500. do 5000. g. pr. Kr.).
Povijesno srce grada na otoku kontinuirano je naseljeno 3000
godina. Nin su osnovali Liburni u 9. st. pr. Kr., a u Rimsko doba
bio je municipij imenom Aenona. Tijekom seoba i naseljavanja
Slavena u Dalmaciji na ovim prostorima formirana je ranosrednjovjekovna hrvatska država, a Nin je postao prvo političko
i kulturno središte Hrvata. Od 9. st. postaje vjersko središte
Hrvatske, a sjedište biskupije bio je do 1828. godine. Povijesni
grad više puta je stradao, a najteže u 17. st. kada je zapaljen i
srušen. Kroz tri stoljeća sporo se obnavljao sve do novog doba.
Mnoge okolnosti utjecale su da je u široj javnosti slabo poznata

povijest slavnog Nina – kolijevke hrvatske kulture. Grad Nin je
najveće marijansko svetište Zadarske nadbiskupije. Uz nekadašnju
ninsku prvostolnicu crkvu sv. Anselma (6.–18. st.) dograđena je
kapela Gospe od Zečeva u kojoj se čuva čudotvorni kip Blažene
Djevice Marije.
Otok Zečevo udaljen je od Nina 5 milja morem i 13 km kopnom.
Poznat je po jednoj iznimnoj građevini na njemu – crkvici Gospe
od Zečeva, te ostacima samostana pustinjaka.

UKAZANJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
Dana 9. travnja, 19. travnja i 20. travnja 1516. udovici Jeleni, pok.
Marina Grubišića, ukazao se pustinjak u bijelom habitu sa svijećama u rukama i zamolio je da pođe u crkvu na Zečevo gdje će
dobiti poruku za narod od Blažene Djevice Marije. Bojeći se da joj
narod neće vjerovati, ona to nije učinila. Poslije toga joj se u snu,
kroz više noći, ukazala sama Djevica Marija, okrvavljenih koljena.
Dana 21. travnja 1516., dok je boravila u vinogradu kod Jasenova,
udovici Jeleni ukazala se Blažena Djevica Marija obučena u bijelo.
Stajala je na panju vinove loze te joj uputila ovu poruku:

Ja sam ostavila
potpuni oprost u
crkvi na Zečevu
svakog ponedjeljka,
ali za to valja postiti
ponedjeljkom o kruhu
i vodi te dati reći svetu
Misu u crkvi Svetoga
Jakova, u kojoj mi je
drago da me štuju kao
i na Zečevu.

Poslije toga Gospa je isčeznula, a Jelena se žurno uputila prema Gospinoj crkvi na Zečevu. U trenutku kada se približila
crkvi zvona su sama od sebe počela zvoniti. Kada je ušla u
crkvu, vidjela je Gospu istu kakva joj se ukazala u Jasenovu, koja
je u tome trenutku nestala. Uvečer 4. svibnja 1516., dok je molila
pred Gospinim kipom na otočiću Zečevu, Jelena je tražila znak
kojim bi se potvrdila čudotvorna ukazanja i Gospina poruka.
U tome je trenutku Gospin kip proplakao na oba oka, o čemu
su se osvjedočili mnogi crkveni službenici i Božji narod koji se
zatekao toga trenutka na otočiću Zečevu. Svetkovinu Prikazanja
Gospe od Zečeva, 5. svibnja, utemeljio je ninski biskup Juraj
Divnić 1517., potaknut Gospinim ukazanjima i željom puka, dok
je Ninom upravljao knez Ivan Marko pl. Molina.
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