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SVETI ANTUN PADOVANSKI – 

svetac cijeloga svijeta 
 

 
 

RIJEĈ JE O JEDNOM OD NAJOMILJENIJIH SVETACA U 
ĈITAVOJ KATOLIĈKOJ CRKVI, KOJEGA SE ĈASTI NE 
SAMO U PADOVI, GDJE JE PODIGNUTA PREKRASNA 
BAZILIKA U KOJOJ SE ĈUVAJU NJEGOVI POSMRTNI 

OSTACI, VEĆ I U CIJELOM SVIJETU. 

 
 

 

    Župna crkva Svetog Roka, Lumbarda  
Nedjeljom: Sveta misa u 08.00 i u 10.00 sati. 
Radnim danom: Sveta misa u 07.00 ili u 19.00 sati. 
      

Raspored događanja kroz mjesec  LIPANJ 2018. 
  

3. lipnja 
Deveta nedjelja kroz godinu  i 1. u mjesecu.  
Molitve za duhovna zvanja.  

Svete mise u 08.00  i 10.00 sati  

6. lipnja 
Ivan Pavao II. 3. put u RH 
Svjetski dan zaštite okoliša 

 

8. lipnja 
PRESVETO SRCE ISUSOVO  
(prenosi se na nedjelju) 

Sveta misa u 19.00 sati 

10. lipnja Deseta nedjelja kroz godinu i 2. u mjesecu. 
Svete mise u 08.00 i 10.00 sati 
(pro populo). 

13. lipnja 
SVETI  ANTUN PADOVANSKI - 
Svećenik franjevac, čudotvorac, Evanđeoski 
naučitelj  

Sveta misa u 19.00 sati.  

17. lipnja 
Jedanaesta nedjelja kroz godinu i 3. u 
mjesecu. 

Svete mise u 08.00 (za članove 
sakramenta sa procesijom s 
Presvetim) i u 10.00 sati (pro 
populo). 

24. lipnja 
Dvanaesta nedjelja kroz godinu –  
ROĐENJE  SV. IVANA KRSTITELJA  

Svete mise u 08.00 (pro populo) 
i u 10.00 sati zavjetna misa na 
groblju (za duše) – nakon mise 
blagoslov mora, barki, ribara i 
mornara. 

29. lipnja SVETI  PETAR I PAVAO, apostoli 
Svete mise u 07.00 i u 19.00 
sati u crkvi svetaca. 

 

Napomene: 
- Treća nedjelja u mjesecu je Nedjelja sakramenta; 
- Sve možebitne promjene će se oglasiti s oltara. 

 
NAKANA APOSTOLATA MOLITVE PO PREPORUCI U 
MOLITVE SVIM VJERNICIMA OD PAPE I HRVATSKIH 

BISKUPA (za lipanj) 
Opća: Društvene mreže 
Da se društvene mreže razvijaju prema uključivosti koja poštuje druge u njihovim razlikama. 
Biskupska: Odaziv svećeničkom i redovničkom pozivu 
Da cijenimo dar duhovnih zvanja i predanije molimo za prepoznavanje Gospodinova poziva i za odaziv 
u svećeništvo i redovništvo nepodijeljena srca. 
ž 

MOLITVE SV. ANTUNU 
 

Si quaeris 
 

Ovu je molitvu hvale – ili responzorij – sastavio fra Julijan iz Spayera. Ona je dio ritmičkog oficija 
iz 1233., dvije godine nakon smrti sv. Antuna. Pjeva se u bazilici sv. Antuna u Padovi i, svakoga utorka, 
u mnogim crkvama po čitavom svijetu. 



 
 
Ako ĉuda tražiš, gle! 
Smrt i bludnja, nevolje, 
Đavo, guba nestaju. 
Zdrave bolesnici. 

More, lanci padaju, 
Uda, stvari propale 
Mole i dobivaju 
Mladi pa i stari. 

Išĉezava pogibelj, 
Prestaju i potrebe. 
Neka kaže tko to zna, 
Pa i Padovanci. 

 
Molitva na Sveĉev blagdan 
 

Sveti Antune, veliki sveče i čudotvorče, s vjerom se i ufanjem utječemo tebi i tvojemu svetom 
zagovoru kod Boga danas, na dan tvoga blaženog preminuća i prijelaza u vječni život na nebesima. 
Svojim vjernim nasljedovanjem Isusa Krista, svojom pokorom, čistoćom, pravednošću, poniznošću, 
ljubavlju i svim drugim kršćanskim krepostima u herojskom stupnju, ukratko, svojom izvanrednom 
svetošću, zaslužio si vječnu slavu kod Boga i ljudi. Time si pokazao put kojim je i nama ići, svijetli 
primjer kako ćemo i mi nasljedovati svoga Spasitelja, Isusa Krista. 

Bio si već za svoga zemaljskog života toliko drag Bogu da je Djetić Isus sišao u tvoje naručje i da 
si, promatrajući ga svojim očima, mogao s njime tajnovito i ljubazno razgovarati. Sada si mu još draži u 
nebu. Molimo te, zagovaraj nas kod dobroga Boga. Preporučamo ti prije svega potrebe Crkve u našem 
hrvatskom narodu i po svem svijetu; preporučamo ti sve svećenike da uspješno naviještaju ljudima 
Radosnu vijest spasenja i vode ih k pravom miru u Bogu; zatim, sve naše redovnike i redovnice, da se 
žrtvuju za Krista i bližnjega; sve naše obitelji, da žive po Božjem zakonu u slozi i ljubavi; našu mladež, 
da ustraje u svetim idealima; naše starce, bolesnike i sve koji trpe, da strpljivo za Isusom nose svoj križ; 
umiruće, da preminu u milosti Božjoj, i pokojnike, da se raduju vječnoj svjetlosti neba. 
Po tebi neka bude vječna hvala i slava Bogu Ocu i Sinu i Duhu Svetomu: “Divan je Bog u svetima 
svojim!” Amen. 

 

Preporuka sv. Antunu u svakoj potrebi 
 

Spomeni se, sv. Antune, da si uvijek pomagao i tješio sve koji su se tebi utjecali u svojim 
potrebama. S čvrstim pouzdanjem preporučam se i ja tvom moćnom zagovoru kod Boga. Ne odbij moje 
prošnje i svojim posredovanjem kod Boga isprosi mi – ako je za dobro moje duše – milost… za koju te 
molim. Pomozi mi u ovoj mojoj potrebi i nevolji! 

Blagoslovi mene, moj rad, moju obitelj i sve moje drage, čuvaj nas od bolesti i pogibi duše i tijela! 
Sve nas krijepi da u boli i kušnji ostanemo čvrsti u vjeri i ustrajni u ljubavi. Amen. 

 
Molitva majke ili oca 
 

Dobri sv. Antune, blagoslovi i štiti moju obitelj, čuvaj je u ljubavi i slozi, obaspi je vremenitim i 
vječnim dobrima i udalji od nje svako zlo. 

Blagoslovi mene i moga supruga (moju suprugu). Neka nam nikada ne uzmanjka zaposlenje i sve 
potrebno kako bismo mogli čestito živjeti i odgajati djecu koju nam je Bog dao. 

Blagoslovi tu istu našu djecu, štiti njihovo zdravlje, potiči ih na dobro i ne dopusti da izgube vjeru i 
čistoću života. 

Učini nas sposobnima da ih razumijemo i da im prednjačimo riječju i primjerom. Neka uvijek teže 
za najuzvišenijim idealima i neka u životu ostvaruju svoj ljudski i kršćanski poziv. Amen. 
 
 

 
Pouĉne priĉe: 

“Nemam drugih planova” 
 

Dok je uzlazio na nebo, Isus je još jednom pogledao zemlju kako tone u tamu. Nazrijevala su se 
jedino svjetla grada Jeruzalema. Arkanđeo Gabrijel, koji je izašao preda nj, upita: 

“Gospodine, kakva su ono mala svijetla na zemlji?” “To su moji učenici okupljeni u molitvi oko 
moje majke. Planirao sam, čim dođem na nebo, poslati im Duha Svetoga da se oni tinjajući plamičci 
rasplamsaju i ljubavlju rasvijetle sve narode svijeta!” 

Anđeo Gabrijel se trgne i upita: “A što kaniš poduzeti ako ti plan ne uspije?” 
Nakon nekoliko trenutaka šutnje, Gospodin mirno odgovori: 
“Nemam drugih planova”. 
 

 

Planovi – priĉe za razmišljanje 
 

Mladić i djevojka stajali su naslonjeni na zaštitnu ogradu luksuznog broda. Bili su nježno zagrljeni. 
Upravo su se vjenčali i krenuli na medeni mjesec. Razgovarali su o ljubavi i nježnosti koja ih je 
ispunjavala te planirali svijetlu budućnost. Mladić je govorio: »Moj posao ima dobre izglede, vjerujem da 
ćemo se uskoro moći preseliti u veći stan. Za osam ili devet godina bit ću svoj čovjek. Bit ćemo sretni, 
vidjet ćeš.« Mlada žena je govorila: »Da, djecu ćemo dati u neku bolju školu, priuštiti ćemo im bezbrižno 
djetinjstvo.« 

Poljubili su se i brod je krenuo. Na jednom čamcu za spašavanje, koji je visio sa strane, bilo je 
napisano ime broda: TITANIC. 
 

Bivši novinar i televizijski komentator John Chancellor spremao se u zasluženu mirovinu kad su 
mu liječnici otkrili rak na želucu. Bolest je probudila uobičajenu grižnju savjesti: pušenje, piće, drugi 
poroci? Možda se nisam dovoljno brinuo za zdravlje? U obitelji nitko nije bolovao, zašto baš ja? 

Zapisao je: “Rak vas podsjeća da smo za život povezani vrlo tankom niti. Negdje sam pročitao: 
Želite li nasmijati Boga? Pričajte Mu o svojim planovima.” 

 
Komad drva – pouĉna priĉa o križu simbolu kršćanstva 

 
Jedan je čovjek imao u svom salonu na vidnom mjestu obješen čudan predmet. Kad ga je netko 

upitao zašto to tamo drži počeo je pričati. Jednom sam bio u šetnji s djedom u parku. Bilo je hladno 
zimsko popodne. Djed je polako hodao za mnom. Imao je slabo srce. Htio sam ići do zaleđenog 
ribnjaka.  

Mogu li se samo malo klizati? pitao sam djeda. Djed se bojao za mene. U trenutku kada sam 
stao na led upozorio me: pripazi… Bilo je kasno. Led je bio prilično tanak i ja sam propao u vodu. Djed 
je odlomio granu i pružio mi njen kraj. Uhvatio sam se, a on me svom snagom vukao, dok me nije 
izvukao iz rupe u ledu. Plakao sam od straha i drhtao od studeni. Trebao sam toplu kupku i krevet. 

 Moga je djeda ovaj događaj tjelesno i psihički iscrpio. U noći je dobio srčani udar i umro. Sve 
nas je to jako ražalostilo. Otrčao sam do ribnjaka i odande donio granu. Onu granu, kojom je djed 
spasio moj život, a svoj izgubio. Dok živim visit će na ovom zidu kao znak njegove ljubavi prema meni.  

 
Tako i kršćani imaju u svojim domovima komad drva koji ih podsjeća na ljubav  Onoga, koji je za 

sve ljude dao svoj život. 
 

Priredio: Željko Dominis 
____________________________________________________ 

Izdaje: Pastoralno vijeće Župe Svetog Roka, Lumbarda,  tel. 712-087 
Odgovara: don Vlado Markić, župnik 
Uređuju: don Vlado Markić  i Željko Dominis  


