Župni listić
Župe Svetog Roka
u Lumbardi
Svibanj 2018.  Godina VII  Broj 74

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 SVIBANJ 2018.
1. svibnja
3. svibnja
4. svibnja

MARIJO, SVIBNJA KRALJICE!
6. svibnja

SV. JOSIP RADNIK
MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA –
blagdan RH
Filip i Jakov– apostoli;
Svjetski dan slobode tiska,
Dan Sunca
PRVI PETAK
Dan Vijeća Europe,
Dan osoba s cerebralnom paralizom
6. vazmena nedjelja i 1. u mjesecu. Kolekta
za biskupiju. Dan svećeničkih i redovničkih
zvanja - Molitve za duhovna zvanja.

Svibanjska pobožnost u župnoj
crkvi u 19,00 sati pa Sveta
misa.
Sveta misa u 19.00 sati.
Molitve prvog petka, zatim
Sveta misa u 07.00 sati.
Svete mise u 08.00 (pro populo)
i 10.00 sati – PRVA PRIČEST.
Svibanjska pobožnost u 19.00
sati u Lučici.

Blagdan Uzašašća Gospodinova
10. svibnja
11. svibnja
12. svibnja

13. svibnja

14. svibnja

Svibanjske pobožnosti, odnosno izraženije čašćenje Djevice
Marije tijekom mjeseca svibnja, stara je tradicija Crkve koja svoje
korijene vuče još u srednji vijek.
Riječ je o pučkim pobožnostima koje su nastale tako da je
narod nosio pred Djevicu Mariju bukete i vijence svježeg
proljetnog cvijeća, htijući na takav način njezine kipove i slike još
više uresiti. Pri tome su joj pjevali razne pjesme i molili
marijanske molitve, napose molitvu krunice.
S vremenom se ta pobožnost ukorijenila u cijeloj Crkvi i
predstavlja narodu vrlo drag oblik štovanja nebeske Majke.

15. svibnja

20. svibnja

25. svibnja
27. svibnja

SPASOVO;

GOSPA TRSATSKA
Bl. Ivan Merz
Prvi dan devetnice za Duhove.
(traje sve do vigilije Duhova).
Sv. Leopold Bogdan Mandić
Dan medicinskih sestara.
Drugi dan devetnice za Duhove.
7. vazmena nedjelja i 2. u mjesecu.

GOSPA FATIMSKA
MAJČIN DAN – procesija s kipom Gospe
kojeg nose mlade majke.
Treći dan devetnice za Duhove.
Matija apostol
Četvrti dan devetnice za Duhove.
Solinski mučenici;
Međunarodni dan obitelji,
Dan spomena na bleiburške žrtve.
Peti dan devetnice za Duhove.

Sveta misa u 19.00 sati.
Sveta misa u 19.00 sati.
Sveta misa u 19.00 sati.
Svete mise u 08.00 (pro populo)
i 10.00 sati.
Svibanjska pobožnost u 19.00
sati u Lučici.
Sveta misa u 07.00 sati
Sveta misa u 07.00 sati

Treća nedjelja u mjesecu

Sveta misa u 08.00 sati za
članove Sakramenta - procesija
s Presvetim i u 10 sati.
Svibanjska pobožnost u 19.00
sati u Lučici.

Blažena Djevica Marija Majka Crkve;
Dan Afrike

Sveta misa u 07.00 sati.

PEDESETNICA, DUHOVI

PRESVETO TROJSTVO
Četvrta nedjelja u mjesecu
Pjesma Sv. Roku.

Svete mise u 08.00 i 10.00 sati,
te u 18.00 sati (Bultina jama).

30. svibnja

DAN HRVATSKOGA SABORA-

31. svibnja

TIJELOVO - PRESVETO TIJELO I KRV
KRISTOVA
Blagdan RH

Sveta misa u 07.00 sati
Svete mise u 08.00 (pjesma Sv.
Roku) i 10.00 sati (pro populo).
Molitva Svete Krunice zatim
Sveta misa za ubijene
mučenike bačene u jamu Bultina u 18.00 sati.

Napomene:
- Treća nedjelja u mjesecu je Nedjelja sakramenta;
- od 1. do 5. svibnja svibanjska pobožnost crkvi župnoj crkvi u 19,00 sati;
- od 7. do 12. svibnja svibanjska pobožnost crkvi Sv.Barbare u 20,00 sati;
- od 14. do 19. svibnja svibanjska pobožnost crkvi Sv.Bartula u 20,00 sati;
- od 21. do 26. svibnja svibanjska pobožnost na Maloj Glavici u 20,00 sati;
- od 29. do 31. svibnja svibanjska pobožnost crkvi Sv.Bartula u 20,00 sati;
- Sve možebitne promjene će se oglasiti s oltara.

NAKANA APOSTOLATA MOLITVE PO PREPORUCI U
MOLITVE SVIM VJERNICIMA OD PAPE I HRVATSKIH
BISKUPA (za travanj)
Evangelizacijska: Poslanje laika
Da bi laici mogli vjerno ispuniti svoje specifično poslane kreativno odgovarajući na izazove s kojima se
susreće današnji svijet.
Biskupska: Dar majčinstva
Da majke, čuvajući u srcu spomen na milost trpljenja, od Blažene Djevice Marije uče zahvalno i predano
živjeti dar majčinstva.

SVIBANJSKE POBOŽNOSTI
Mjesec svibanj poklanjamo i posvećujemo Mariji kao izraz odanosti i poštovanja prema Majci
našega Spasitelja i našoj vlastitoj Majci koja ničije molbe ne odbija jer u nama gleda svoju djecu.
Marijina uloga u povijesti spasenja jest veličanstvena: Isus, Spasitelj i Sin Božji, rođen je od Presvete
Marije radi našega spasenja. Bit vjere jest to da se Sin ne može odvojiti od Majke. Zato nam je ona
važna u našem vjerovanju, kao posrednica naših molitava. Zato je važno ovu ljubav koju osjećamo
pretvoriti u osobni susret s Isusom, njezinim jedinim Sinom i našim Spasiteljem. A da bi uistinu to
ostvarilo valja slijediti ono što nas je poučio sluga Božji Ivan Pavao II., a to je da je Marija euharistijska
žena. To znači da mi – svećenici i vjernici, kada slavimo i sudjelujemo na svetoj Misi molimo Mariju da
nam pomogne primiti Krista kao što ga je primila Ona, koja je prvo svetohranište. I mi smo pozvani biti
Kristovo svetohranište. To je ta istina tako jednostavna i tako duboka. Idemo prema Kristu zajedno s
Gospom.
Neka nam u tome posebno pomogne molitva Krunice, jer su njezina otajstva vrlo jednostavna, i
ujedno beskrajno duboka, i ona su otajstva našega života, osobnoga i života naših obitelji, naših
gradova, naše zemlje, Crkve i svijeta.
Povjerimo Njoj da vodi naše korake ovim nestalnim zemaljskim životom, te da nam pomogne da
budemo istinski prijatelji njezina Sina i odvažni graditelji njegova kraljevstvu u svijetu.
“To je, zapravo, mjesec u kojemu će kršćani u hramovima i u obiteljskim domovima gorljivije i
srčanije uzdizati Mariji prinos svojih molitava i pobožnosti. To je ujedno mjesec u kome će više i
obilatije silaziti na nas darovi božanskog milosrđa.” (Papa Pavao VI.)

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

