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BETLEHEMSKO SVJETLO MIRA PRVI PUT U LUMBARDI

Ţupna crkva Svetog Roka, Lumbarda
Nedjeljom: Sveta misa u 08.00 i u 10.00 sati.
Radnim danom: Sveta misa u 07.00 ili u 17.00 sati.

Raspored događanja kroz mjesec SIJEČANJ 2018.
1. siječnja

MARIJA BOGORODICA –
NOVA GODINA –
Međunarodni dan mira

Sv. misa u 10,30 sati (Zaziv Duha Svetoga)
i u 17,00 sati

6. siječnja

BOGOJAVLJENJE -TRI KRALJA

Sv. misa u 08,00 sati (blagoslov vode).
U Javiću misa u 10,00 sati (blagoslov
vode). Nakon mise blagoslov obitelji.

7. siječnja
14. siječnja
18. siječnja
21. siječnja
25. siječnja
28. siječnja

Prva nedjelja kroz godinu i prva
u mjesecu KRŠTENJE GOSPODINOVO
Druga nedjelja kroz godinu i
druga u mjesecu
Počinje molitvena osmina za
jedinstvo kršćana (1 dan)
Treća nedjelja kroz godinu i
treća u mjesecu
Obraćanje Sv. Pavla - Završetak
molitvene osmine za jedinstvo
kršćana (8 dan)
Četvrta nedjelja kroz godinu i
četvrta u mjesecu

Sv. misa u 8.00 i u 10 sati
Sv. misa u 8.00 i u 10 sati
Sv. misa u 17,00 sati.
Sv. misa u 8.00 (za članove Sakramenta i
procesija sa Presvetim) i u 10 sati (pro
populo).
Sv. misa u 17,00 sati.
Sv. misa u 8.00 (pjesma Sv. Roku) i u 10
sati (pro populo).

Napomene:
- U svakoj trećoj nedjelji u mjesecu je misa Sakramenta u 08.00 sati.
- Sve moţebitne promjene će se oglasiti s oltara.

NAKANA APOSTOLATA MOLITVE PO PREPORUCI U
MOLITVE SVIM VJERNICIMA OD PAPE I HRVATSKIH
BISKUPA
Hrvatski izviĎači dio su jednog velikog skautskog pokreta Hrvatske i ove su godine tradicionalno donijeli
Betlehemsko svjetlo mira u Hrvatsku u zagrebačku katedralu, a to čine već 25 godina. Betlehemsko
svjetlo mira je program koji je započeo u Austriji 1986. godine. Predstavnik austrijskih izviĎača svake
godine na prvu nedjelju došašća zapali svjetlo u špilji Kristova roĎenja u Betlehemu nakon čega ga
austrijski izviĎači iz Betlehema nose u Beč. IzviĎači iz drugih zemalja nakon ceremonije u Beču prenose
Betlehemsko svjetlo mira u svoje zemlje. Betlehemsko svjetlo mira simbol je Boţića i u Bibliji simbolizira
dolazak Isusa, a njegovim roĎenjem je bio obećan mir svim ljudima dobre volje. Paljenje i dijeljenje
Betlehemskog svjetla podsjeća da ljudi dobre volje ţele jedni drugima mir i dobro, te da je zadatak svih
da šire mir meĎu ljudima. Betlehemsko svjetlo mira u nedjelju 17. prosinca stiglo je u Dubrovnik, a iz
Šibenika su ga donijeli skauti zdruga Dubrovačke biskupije. Svjetlo je na večernjoj misi u Katedrali
predano dubrovačkom biskupu mons. Matu Uziniću, te je u utorak 19. prosinca doneseno u našu ţupnu
crkvu u Lumbardi, odakle je proslijeĎeno i u Blato. Vjernici mogu betlehemsko svijetlo ponijeti svojim
kućama kako bi za Boţić u svojim domovima mogli imati i svijetlo iz mjesta Isusovog roĎenja.

(ZA SIJEČANJ)
Promicanje vrjednota:
Da hrvatski vjernici, izgraĎujući zajedništvo u svojoj domovini i u zemljama u kojima ţive, promiču
vrijednosti katoličke vjere i svog naroda u odgovornosti za bliţnje.
Boţićne priče:

SNOVI BOŽIĆNE NOĆI
Bilo je to uoči Boţića. Baka je, po starom običaju, okupila oko sebe kćeri i unučiće: Toma, Fima,
Mary i Maca i nekoliko prijatelja: seoskog ţupnika, mladog liječnika i učitelja.
Što ste nam lijepo donijeli? – pitala su djeca u zboru. – Moţda torbu? – rekao je Mac. On jest bio
najmanji, ali najveći sladokusac. – Meni mač?! – viknuo je s nadom Fim. On je sanjao o tome da

postane slavan ratnik. – Zacijelo brod! – rekao je Tom, jer on je bio siguran da će postati kapetan broda
kad odraste. – Smotuljak tkanine! Uzdahnu tetka Letty. Tetka Letty jako je voljela lijepe haljine, ali je bila
vrlo siromašna i nikada ih nije mogla kupiti.
Mary, djevojka njeţna i lijepa, smiješeći se, gledala je mladog liječnika. On joj je uzvraćao
osmijeh. Oni nisu ništa zapitkivali, bilo im je dovoljno da budu zajedno.
Stari učitelj pribliţio se ognjištu i prosuo na razbuktale glavnje malo nekog bijelog praška.
– Evo! – vikne on i pljesne dlanovima – donio sam vam ovo! Oblak crvenkasta dima sukne i
pretvori se u pozlaćenu prašinu, prospe se cijelom sobom i sve se najednom preobrazi.
Tom se najednom naĎe na velikom brodu, koji je poskakivao na bijesnim valovima. On je junački
stršio na komandnom mostu, drţao u rukama kormilo i vodio brod sigurnim smjerom.
Fim se naĎe usred krvava boja. Neprijatelji navalili sa svih strana, ali u Fimovim je rukama
bljeskao oštar mač.
Liječnik i Mary začuše glazbu kao na svadbi, veseo smijeh i kucanje čaša. Gledali su se i opazili
da su svečano odjeveni: on u crnom fraku, a ona u svadbenoj haljini s vijencem i velom.
Baka se naĎe pred velikim zrcalom u zlatnom okviru. Pogleda u nj i vidje sebe mladu i lijepu,
kakva je nekoć bila i kakva bi uvijek ţeljela biti.
Tetka Letty naĎe u rukama veliki paket. Odriješi vrpcu, razmota šareni papir i ugleda prekrasnu,
blistavu haljinu od crvena brokata.
Mac opazi da su ormari i police od same slatke čokolade, zastori od prţenog šećera, jastuci od
slatke pjene.
Stari ţupnik osjeti hladnoću. Ogleda se i vidje vedro nebo puno zvijezda, a pred sobom
osvijetljenu špilju. Shvatio je da se nalazi u Betlehemu, da je to prva Badnja večer.
Tako je došla ponoć. Zazvonila su zvona, jasnim srebrnim glasovima. Učitelj rastjera rukom dim,
soba se razvedri. Sva su priviĎenja nestala, svi su se prenuli iz svojih snova, ali svakome su duboko u
srcu ostali sreća i mir.
Čak su i psi zadovoljno lajali na dvorištu, mahali repovima, sretni, ali nitko nikad nije doznao što
su oni sanjali.
Charles Dickens

SVJETLOST BOŽIĆNE NOĆI
Svjetlost boţićne noći – reče mudri starac –
put svijeće jasno pokazuje koji ljudi izgaraju
čitavim bićem, koji se jednostavno tope od miline,
a koji stoje podalje kao da s tim ništa nemaju,
premda svjetlo i njima svijetli.
– Kako se postaje ovakav ili onakav čovjek?
– upitaše učenici.
– Ljudi se opredjeljuju u različitim
okolnostima i prema različitim poticajima –
odgovori im on.
– Stoga je teško ustvrditi odakle će tko
poći i gdje će se zateći. No jedno je pouzdano:
ljudi koji izgaraju čitavim bićem obično ne dolaze
u priliku opredjeljivati se.
Njih svijetlost sama odabire.
Stjepan Lice

MALENA
Malena je imala srce puno ljubavi i radosti. Pjevušila je dok je pomagala majci u njihovoj kamenoj
kući. Slušati njezine pjesmice bio je pravi uţitak. Prala je lonce i tave, zalijevala cvijeće na prozorima.
Znala je poći u šumu i donijeti naramak suharaka, a nakon toga izribati pod u velikoj sobi. „Moja malena
je vrijedna poput mrava, ona je uvijek zaposlena“, govorila majka. „Moja malena je vesela, pjeva kao
slavuj“, govorio je otac.
Doista, Malena je cijelu kuću ispunjavala radošću, kratila je svima duge zimske večeri kad se ni
svagdanjim kruhom nije obilovalo.
Bili su to teški dani za obitelj, koja je ţivjela u malom primorskom selu na jugu Francuske. Maleni
otac bijaše ribar. Ali otkad se razbolio, nije više mogao na more pa se obitelj izdrţavala isključivo radom
vrijedne Malenine majke. Premda je ţivjela u velikom siromaštvu, djevojčica je imala duboko i čvrstu
vjeru.
„Doći će ubrzo proljeće i ljeto, tada će se i tebi povratiti zdravlje bit će nam svima bolje“, govorila
je ocu. Tjedni su prolazili jedan za drugim. Novac je bivalo sve manje, ali cijelom je kućom odzvanjao
zvonki smijeh razdragane djevojčice. Kad su stigli zimski praznici, uzviknula je: „Ah, kako volim boţićne
blagdane!“
„Ove godine“, reče joj tuţno otac, „nećemo ti moći kupiti kakav dar, jer smo ostali bez novaca.“
Malena je to slušala, no bila je uvjerena da se za Boţić djeci uvijek mora dogoditi nešto lijepo.
Na Badnju večer, uze ona tatu i mamu za ruku i reče: „PoĎimo van, moramo sudjelovati u
boţićnoj radosti!“
Ostaviše dakle svoju mračnu kolibicu i izaĎoše u selo. Na svim su kućama prozori bili ukrašeni
šarenim vrpcama, lampicama i svijećama, a kako su kuće bile uz cestu, mogla se vidjeti i osjetiti
boţićna radost.
„Sve su kuće pune radosti, osim naše“ – uzdahnuo je otac.
Malena to nije ni čula, smijala se i u njezinim je očima sjalo vedro raspoloţenje.
„Kako smo sretni!“ uskliknula je. „Svi ovi svečano ukrašeni prozori i nas vesele!“
Kad su se vratili kući, Malena poljubi roditelje za laku noć i reče: „Stavit ću cipelu pred vrata za
boţićni dar.“
„Ah, Malena!“ majka će sa suzama u očima. „Ove godine neće biti darova.“ Pa ipak, cipela je
ostala pred vratima. Puna vjere i pouzdanja, djevojčica se rano probudila, te polagano, hodajući na
prstima odškrinuta vrata. Odmah je uskliknula:
„Tata! Mama! DoĎite brzo! Pogledajte što mi je donio mali Isus!“ Ondje se u cipelici šćućurio tek
izleţeni ptić. Sav se tresao od zime.
„Vjerojatno je pao iz gnijezda pod krovom“, ustvrdio je otac.
Malena je šutjela. Za nju je ptić bio boţićni dar maloga Isusa i drugo je nije zanimalo. Svu radost i
pozornost usredotočila je na nemoćno stvorenje. Umotala ga je u toplu krpu, dala mu jesti i pobrinula se
za sve što mu je bilo potrebno. Tom velikom radošću bili su uskoro ispunjeni i njezini roditelji, osjećali su
kako im se vraća razdraganost koja ih je ispunjavala za sretnih dana.
Tako je Boţić za Malenu bio i te godine bogato ispunjen. Duh Boţića je neprestano bio u njezinu
srcu.
Bruno Ferrero
Priredio: Ţeljko Dominis
____________________________________________________
Izdaje: Pastoralno vijeće Ţupe Svetog Roka, Lumbarda, tel. 712-087
Odgovara: don Vlado Markić, ţupnik
UreĎuju: don Vlado Markić i Ţeljko Dominis

