Župni listić

Ţupna crkva Svetog Roka, Lumbarda
Nedjeljom:
Radnim danom:

Župe Svetog Roka
u Lumbardi
Svibanj 2015.  Godina IV.  Broj 39


Raspored događanja kroz mjesec SVIBANJ 2015.
1. svibnja
3. svibnja
10. svibnja
12. svibnja
14. svibnja
14. svibnja
15. svibnja
16. svibnja
19. svibnja
23. svibnja
24. svibnja

Zdravo, Kraljice, majko milosrđa,
živote, slasti i ufanje naše, zdravo! K
tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K
tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj
suznoj dolini. Svrni, dakle,
zagovornice naša, one svoje milostive
oči na nas, te nam poslije ovoga
progona pokaži Isusa, blagoslovljeni
plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o
slatka Djevice Marijo! Amen.

Sveta misa u 8.00 i u 10.00 sati
Sveta misa u 07.00 sati.

25. svibnja

Sv. Josip radnik
Peta vazmena nedjelja
- Kolekta za biskupiju
- Molitva za duhovna zvanja
Šesta vazmena nedjelja – Majčin dan
(Nakon mise u 08.00 sati je procesija s
Gospinim kipom kojeg će nositi mlade majke)
Sv. Leopold Bogdan Mandić

Sveta misa u 07.00 sati
Svibanjska poboţnost u 18.30
sati
Svete misa u 08.00 i 10.00 sati
Svibanjska poboţnost u 19.00
sati u Lučici
Svete misa u 08.00 i 10.00 sati
Svibanjska poboţnost u 19.00
sati u Lučici
Sveta misa u 07.00 sati

Gospa Fatimska
Blagdan Uzašašća Gospodinova –
SPASOVO
Prvi dan devetnice za Duhove (traje sve do
vigilije Duhova 23. svibnja)
Drugi dan devetnice za Duhove (od 9,00
sati ispovijed Krizmanika,roditelja i kumova
Sedma vazmena nedjelja (Sv. misa u 08.00
sati za članove Presvetog sakramenta)
Deveti dan devetnice - Vigilija Duhova

Sveta misa u 07.00 sati

DUHOVI — PEDESETNICA
BLAŢENA DJEVICA MARIJA –
MAJKA CRKVE

Svete misa u 08.00 i 10.00 sati

30. svibnja

Svibanjska poboţnost

31. svibnja

Presveto Trojstvo

Sveta misa u 08.00 sati
Sveta misa u 19.00 sati
Sveta misa 07.00 sati
U 18.00 sati SV. KRIZMA
Svete misa u 08.00 i 10.00 sati
Sveta misa 18.00 sati
Sveta misa u 07.00 sati
Svibanjska poboţnost i Sveta
misa u Javiču u 18.30 sati
Svete misa u 08.00 i 10.00 sati
Svibanjska poboţnost u 16.00
sati; Krunica u 19.00 u Lučici

Napomene:
- 3. nedjelja u mjesecu je Nedjelja sakramenta;
- od 4. do 9. svibnja svibanjska pobožnost crkvi Sv.Barbare u 20,00 sati;
- od 11. do 16. svibnja svibanjska pobožnost crkvi Sv.Bartula u 20,00 sati;
- od 18. do 23. svibnja svibanjska pobožnost na Maloj Glavici u 20,00 sati;
- od 25. do 30. svibnja svibanjska pobožnost u Javiču u 20,00sati.
- Sve možebitne promjene će se oglasiti s oltara.

SVIBANJ - GOSPIN MJESEC
Mjesec svibanj – mjesec koji je, uz listopad, na poseban način posvećen Blaženoj Djevici
Mariji. U svibnju, kažu, priroda oblači svečano ruho. Mnoge biljke cvjetaju. Sve niče i raste. Sve to je
nama lijepo, jednostavno lijepo. U kršćanskoj tradiciji mjesec svibanj je stoga postao vrijeme posebnog
štovanja Marije. Svibanj je, dakle, mjesec koji nas poziva na zajedništvo s Majkom koja nas približava
Isusu. Krunica je evanđeoska molitva. Iz evanđelja crpi predmet otajstava i poglavite svoje oblike.
Nadahnjuje se na Evanđelju kako bi vjernicima ponudila stav s kojim je moraju moliti, započinjući od
radosna Anđelova pozdrava i Marijina „da“.
U skladnoj susljednosti Zdravomarija, krunica ponovno moliteljima predlaže temeljno otajstvo
evanđelja - Utjelovljenje Riječi - promatrajući ga u presudnome trenutku Navještaja naviještenja Mariji.
Krunica urednom susljednošću promatra glavne spasiteljske događaje koji su se ispunili u
Kristu: od djevičanskoga začeća i otajstava djetinjstva do najviših trenutaka Uskrsa (Muke i Uskrsnuća),
od učinaka što ih je Uskrs proizveo u Crkvi koja se rađala na dan Duhova, i u Djevici Mariji na dan kada
je ona bila tijelom i dušom uznesena u nebesku Domovinu.
Krunica je molitva u najužoj vezi s Marijom koja je sjedinjena s Kristom u njegovu
spasiteljskom poslanju. Krunica je istodobno molitva Mariji, našoj najboljoj posrednici kod Sina. Ona je,
napokon, molitva što je na poseban način molimo zajedno s Marijom, baš onako kako su zajedno s
njome molili apostoli u blagovalištu Posljednje večere kada su se pripravljali na primitak Duha Svetoga.
Mjesec svibanj spontano je posvećen Blaženoj Djevici Mariji, jer je mjesec ljepote, mjesec
buđenja života, a nitko nije ljepši od Marije; nitko nije pjevao životu kao Marija, zato je njoj posvećen
svibanj. Najvažniji trenutak svibnja u kući je otkriti marijansku molitvu, poglavito moljenje svete Krunice.
Nekad je Krunica bila glavna molitva kršćanske obitelji, s Krunicom je svršavao svaki dan. Moleći
zajednički Krunicu, obitelj se osjeća Božjim narodom, osjeća se kao jedna osoba: osjeća otajstvo Isusa
nazočnoga među onima koji su se u Njegovo ime ujedinili.

MOLITVE GOSPI
BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI
Presveta Djevice Marijo, najbolja Isusova učenice, najvjernija Njegova suradnice! Molim Te,
Majko Isusova i moja, za pomoć i zagovor. Slijedeći Isusa, potpuno se želim prepustiti volji nebeskoga
Oca, i s Tobom hoditi u vjeri, moja Majko. Tvom zagovoru povjeravam svoj unutarnji život. Tvojoj
majčinskoj brizi poklanjam svaki dar koji posjedujem, milosni ili naravni, svoje tijelo i svoju dušu, sve što
jesam i sve što činim. Moli za mene da me Duh Sveti ispuni svojim mnogostrukim darovima. Moli sa
mnom da po vjeri upoznam Isusovu snagu i ljubavlju je učinim vidljivom ovom svijetu. Amen. Zdravo,
Marijo...
POD OBRANU SE TVOJU UTJEČEMO
Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice. Ne odbij nam molbe u potrebama našim,
nego nas od svih pogiblji uvijek oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, Posrednice
naša, Zagovornice naša! Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči, svojemu nas Sinu
izruči. Amen.
POSVETNA MOLITVA BEZGREŠNOM SRCU MARIJINOM
Presveta Djevice Marijo, Majko i kraljice moja, Tvojemu bezgrešnom Srcu posvećujem i
predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i
u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetog Trojstva, za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.
Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja da neopozivo pripadam
svome Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga. Neka se u meni, i po meni, uvijek
i u svemu vrši volja Božja. Amen. Zdravo, Marijo...

PRESVETA DJEVICE MARIJO
Majko i Kraljice moja: tvojemu bezgrešnomu Srcu posvećujem i predajem sebe i čitavo svoje
biće, svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svime što mi pripada, sada i u vječnosti, na hvalu
i slavu Presvetoga Trojstva, za posvećenje Crkve i spasenje cijeloga svijeta. Bezgrešna moja Majko,
pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja, da neopozivo pripadam svome Otkupitelju. Daj da
poput tebe slušam poticaje Duha Svetoga. Neka se u meni, i po meni, uvijek i u svemu vrši volja Božja.
Amen. Zdravo, Marijo...
POSVETA PREČISTOM SRCU MARIJINOM
O, Srce Marijino, nerazdruživo spojeno sa Srcem svoga Sina, ja želim da ti, iza tvog Sina
Isusa, budeš na prvom mjestu u mom srcu, koje se odsada tebi daje i tebi posvećuje. Ti ćeš uvijek biti
željom mog štovanja, moje ljubavi, mog pouzdanja. Nastojat ću s tobom uskladiti svoja čuvstva i
osjećaje; nasljedovati tvoje kreposti - to će biti stalno nastojanje mog života. Blagoslovljena Majko,
udostoj se otvoriti mi svoje Srce i primiti me među svoju pravu djecu i svoje vjerne sluge. Isprosi mi
milosti potrebne da nasljedujem tvoje divno Srce, kao što si ti sama nasljedovala Srce Isusovo. Pomozi
mi u pogiblji, utješi me u nevolji, nauči me da se okoristim sa svim što je dobro i zlo u ovom životu; štiti
me uvijek, a osobito u času moje smrti! Božansko Srce Isusovo i prečisto Srce Marijino, posvećujem se
vašoj službi; dajte da sada i uvijek budem vaš(a) vjerni(a) sin (kći)!
OSOBNA POSVETA MAJCI BOŽJOJ
Presveta Djevice i Majko Božja, ja ..........., premda sasvim nevrijedan (nevrijedna) da tebi
služim, no ipak uzdajući se u ljubav i divnu blagost tvoju, te potaknut(a) željom da ti služim, izabirem te
danas, pred svojim anđelom čuvarom i pred cijelim Nebeskim Dvorom, za Gospodaricu, Zagovornicu i
Majku svoju, te čvrsto odlučujem, da ću odsada uvijek tebi služiti i – koliko uzmognem - nastojati da ti
svi vjerno služe. Tebe, dakle, preljubezna Majko, Majko Božja, molim i prosim krvlju Isusa Krista, radi
mene prolivenom, da se udostojiš primiti me zauvijek za svoga (svoju) slugu, štićenika i dijete. Budi mi u
pomoći, o Majko Božja, u svim djelima mojim i isprosi mi milost da takav (takva) budem u riječima,
djelima i mislima i da te nikada ne uvrijedim, ni Presvetoga Sina tvoga. Misli na me, i ne ostavi me u
času smrti moje. Amen. Zdravo, Marijo...
POSVETNA MOLITVA
O Majko moja, Majko dobrote, ljubavi i milosrđa, beskrajno te volim i predajem ti se. Po svojoj
dobroti, ljubavi i milosti, spasi me. Ja želim biti tvoj(a). Beskrajno te volim, i želim da me čuvaš. Iz srca
te molim, Majko dobrote, daj mi svoju dobrotu, da s njom steknem raj. Molim te za tvoju beskrajnu
ljubav, da mi daš milosti da mogu ljubiti svakoga kako si ti ljubila Isusa Krista. I za milost te molim da
mogu biti milostiv prema tebi i prema drugim ljudima. Prikazujem ti se sasvim i želim da budeš na
svakom koraku sa mnom. Jer ti si puna milosti. I želim da ih nikad ne zaboravim. I ako ih izgubim, molim
te da mi ih povratiš. Amen. Zdravo, Marijo...
MOLITVA GOSPI FATIMSKOJ
Presveta Djevice Marijo, Kraljice najvjernija, Majko i odvjetnice naša, častimo te danas, pred
tvojim blagoslovljenim likom da tvome prečistom Srcu povjerimo i predamo svoju Domovinu, svoj narod,
svoju župu i naše mjesto, sve ljude u našim susretima i prostorima. Tvojim srcem molimo od milosrdnog
srca našega Spasitelja Isusa Krista zaštitu, oproštenje i dar mira da živimo u sigurnosti, pravednosti i
slobodi, da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u
sadašnjem svijetu za blaženu nadu vječnog otkupljenja. U ljubav i zagovor tvoga Srca, Kraljice,
polažemo svako dijete, mladića, djevojku, oca obitelji i majku! Tebi predajemo svaku redovnicu,
redovnika i svećenika. Budi majka mudrosti svim odgovornima za našu sadašnjost i budućnost. Izmoli
nam brojna i sveta duhovna zvanja! Kraljice mira, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše da
uđemo u vječni mir, u radost Oca i Sina i Duha Svetoga! Amen. Zdravo, Marijo...
Priredio: Ţeljko Dominis
Izdaje: Pastoralno vijeće Župe Svetog Roka, Lumbarda, tel. 712-087
Odgovara: don Vlado Markić, župnik
Uređuju: don Vlado Markić i Željko Dominis

