Župni listić

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 17.00 sati.

Župe Svetog Roka
u Lumbardi

2. veljače
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4. veljače

FESTA SVETOG VLAHA

3. veljače

9. veljače
10. veljače

Prikazanje Gospodinovo – SVIJEĆNICA.
Dan posvećenog (redovničkog) 2ivota.
4. nedjelja kroz godinu i 1. u mjesecu.
SV. VLAHO - zaštitnik dubrovačke
biskupije.
SV. TRIPUN - zaštitnik kotorske biskupije.
Međunarodni dan 2ivota.
Sveta Apolonija – djevica i mučenica
– zaštitnica zubobolje.
5. nedjelja kroz godinu i 2. u mjesecu.
Blaženi Alojzije Stepinac - STEPINĈEVO

11. veljače

Blažena Djevica Marija Lurdska.
Svjetski dan bolesnika.

12. veljače

Proslava dana braka i obitelji u
Korčulanskom dekanatu.

14. veljače

Sv. Valentin
Dan zaljubljenih.

17. veljače

6. nedjelja kroz godinu i 3. u mjesecu.

22. veljače

Katedra Sv. Petra

24. veljače

7. nedjelja kroz godinu i 4. u mjesecu.

Sveta misa u 17.00 sati. Prije
mise blagoslov svijeća.
Sv. misa u 8.00 i u 10 sati. Molitva
za duhovna zvanja. Blagoslov grla.
Sveta misa 17.00 sati.
Sveta misa u crkvi Sv.
Barbare u 08.00 sati.
Sveta misa u 8.00 i u 10.00 sati.
Sveta misa u špilji Gospe
Lurdske u 16,00 sati za
dobročinitelje i bolesnike.
Sveta misa 07.00 sati. Poslijepodne
počinje proslava dana braka i
obitelji u 16 i 30 sati u kino sali.
Sveta misa 17.00 sati.
Sveta misa u 8.00 (za članove
Sakramenta i procesija s
Presvetim) i u 10.00 sati.
Sveta misa 17.00 sati.
Sveta misa u 8.00 (Pjesma
Sv. Roku) i u 10.00 sati.

Napomene:
U svakoj trećoj nedjelji u mjesecu je misa Sakramenta u 08.00 sati.
Sve mo2ebitne promjene će se oglasiti s oltara.
Festa sv. Vlaha u Dubrovniku započinje svečanim otvorenjem ispred crkve
sv. Vlaha na Kandeloru (Svijećnicu), 2. veljače u 15.30 sati. Redoviti dijelovi
otvora Feste su: čitanje Lausa, nagovor biskupa, čitanje čestitki pristiglih za
Festu, blagoslov jela koja donose djeca i djevojke u narodnim nošnjama
(trznice), puštanje golubica na slobodu, podizanje barjaka sv. Vlaha na
Orlandov stup uz pjevanje himna sv. Vlahu „Čuj sv. Vlaho naš“, te pucnji
trombunjera u gradskoj luci.
Na blagdan sv. Vlaha, 3. ožujka svečano euharistijsko slavlje počinje u 10
sati ispred katedrale. Nakon mise slijedi svečana procesija s barjacima u kojoj
se nose moći sv. Vlaha i drugih svetaca, koje se nude vjernicima na štovanje.
Festa sv. Vlaha se završava na prvu nedjelju nakon blagdana. U jutarnjim
satima procesija s gradskim barjacima kreće s Pila prema Gorici sv. Vlaha. Uz
vjernike u njoj sudjeluju članovi Bratstva sv. Vlaha, a pratnja je i Gradska
glazba. Pridružuju joj se barjaci i vjernici iz crkava pored kojih prolazi.

NAKANA APOSTOLATA MOLITVE PO PREPORUCI U
MOLITVE SVIM VJERNICIMA OD PAPE I
HRVATSKIH BISKUPA (za VELJAČU)
Opća: Trgovina ljudima
Da žrtve trgovine ljudima, prisilne prostitucije i nasilja budu prihvaćeni
otvorenog srca.
Biskupska:
Zahvaljujmo Gospodinu na daru života i roditeljstva: molimo za svoje roditelje, ali i za
sve očeve i majke koji se svojim sudjelovanjem u rađanju novoga 2ivota pridru2uju
velikomu stvarateljskom Božjem djelu.

BISKUPIJA DUBROVAČKA — DIOCESIS RAGUSINA

OBITELJSKI PASTORAL
Zanimanje i briga crkvene zajednice za bračni i obiteljski život, za njegovu
kvalitetu i zdravlje, pripada samom poslanju Crkve. Njoj na srcu leži ne samo bračni i
obiteljski život njezinih sinova i kćeri nego i svakoga čovjeka. Služeći čovjeku, ona
služi Kristu. Upravo radi toga i Crkva u Hrvatskoj želi domisliti i organizirati sustavni
pastoral braka i obitelji i istodobno pružiti ruku suradnje svim ljudima dobre volje te
društvenim strukturama u zajedničkom promicanju vrednota i dobrobiti braka i obitelji
u hrvatskom društvu.
Po naumu Oca koji nas stvori, dobro ljudske osobe, svake društvene zajednice i
ljudskoga roda uopće, te kršćanski i crkveni život ostvaruju se preko obitelji
utemeljene na braku, u skladu sa zakonitošću upisanom u ljudsku narav u samom
otajstvu stvaranja čovjeka »u početku« (usp. Post 1, 26-27). To je dobro usko
povezano sa zdravljem bračne i obiteljske zajednice: čovjek se rađa u obitelji, u
obitelji odrasta i živi. Život naroda, država te svih oblika ljudskog udruživanja prolazi
kroz obitelj. U njoj se trajno prianja uz ideale čovjekoljublja, sebedarja, plemenitosti,
ljudskosti, koji ne ostaju samo u krugu obitelji nego se nužno po naravi stvari prenose
i izvan obiteljske zajednice.
Živi li tko skladnim bračnim i obiteljskim životom, protkanim iskustvom
uzajamnoga prihvaćanja, povjerenja, praštanja, on te iste vrednote prenosi i u
društveni život: na svoje radno mjesto, odnose u društvu, društvene strukture i
politički život. Vrijednosti koje upijaju u ozračju bračnog života svojih roditelja i u
obiteljskom ambijentu, odrastajući, djeca sa sobom nose u život i prenose ih u svoje
obitelji, u profesionalne odnose i u sve druge oblike društvenog života.
Obitelj je kolijevka i osnovna stanica društva. Ona je istodobno i prvo i trajno
mjesto odgoja i duhovnog rasta, i to ne samo jedne osobe nego i čitavog naroda.
Tako je obitelj 'duhovno rodoslovlje' pojedine osobe te 'žarište' civilizacije ljubavi.
Srođena s ljudskim društvom, ona je u njegovu središtu i temelj je njegove
budućnosti. Istodobno i ljudsko društvo snažno utječe na stabilnost, postojanost i
kvalitetu bračnog i obiteljskoga života, što se povratno odražava na život društvene
zajednice. Utjelovljeni Sin Božji, u kojemu je sva punina objave, pravi Bog i savršeni
čovjek, izabrao je kao mjesto svojega rođenja i odrastanja jednu obitelj. Time je ne
samo posvetio obiteljski život nego je pokazao i vrijednost i važnost obitelji kao
prirodnog i redovitog ambijenta za normalni razvoj i rast ljudske osobe. Svojom
prisutnošću na svadbi u Kani Galilejskoj blagoslovio je i bračnu i obiteljsku ljubav
(usp. Iv 2, 1-12).
Utjelovljeni, raspeti i uskrsli Isus Krist je i put Crkve (usp. Iv 14, 6). Budući da se
na neki način sjedinio i poistovjetio sa svakim čovjekom, Isus Krist pokazuje da je
konkretan čovjek »put Crkve«. Ona ga nužno slijedi korak po korak također kroz
njegov bračni i obiteljski život. Zanimanje i briga crkvene zajednice za bračni i
obiteljski život, za njegovu kvalitetu i zdravlje, pripada stoga samom poslanju Crkve.
Njoj na srcu leži ne samo bračni i obiteljski život njezinih sinova i kćeri nego i
svakoga čovjeka. Služeći čovjeku, ona služi Kristu.
Preuzeto sa: http://obitelj.hbk.hr

PROSLAVA DANA ŽIVOTA I DANA BRAKA U
HRVATSKIM BISKUPIJAMA
U hrvatskim biskupijama i ove godine spremaju se proslave Dana života prve
nedjelje u veljači i Međunarodnog dana braka druge nedjelje u veljači. U Dubrovačkoj
biskupiji proslavu Dana života i Međunarodnog dana braka organizira biskupijsko
Vijeće za život i obitelj s osobitom naglaskom na starenje i treću životnu dob.

KORČULANSKI DEKANAT
Broj: 2./2019.
Predmet: Proslava dana braka i obitelji u Korčulanskom dekanatu
SVIMA ŽUPAMA KORČULANSKOGA DEKANATA
Poštovana subraćo svećenici Korčulanskoga dekanata!
Prema našem dogovoru proslava dana braka i obitelji u Korčulanskom
dekanatu održati će se u utorak 12. veljače 2019. godine u Župi Svetoga Roka u
Lumbardi.
Okupljanje obitelji, biskupa i svećenika je u 16:30 sati u kino sali u
Lumbardi.
Program proslave:
- Uvodna pjesma
- Pozdrav dekana
- Kateheza/predavanje - 30 min.
- Svjedočanstvo bračnog para - 30 min.
- Kratka pauza i formiranje Procesije sa svijećama
- u 18:00 sati - Župna crkva sv. Roka
- Sakrament ispovijedi
- Sv. Misa - predvodi otac Biskup
- Tijekom Sv. Mise obnova bračnih zavjeta
- Nakon Svete Mise zajedničko druženje (Agape)
Poučna priča:

DOBRA KOJA STE MILIJUN PUTA UČINILI
Jednog dana, u jednoj školi, učitelj je napisao na ploči:
9x1=7
Kad je završio, pogledao je učenike, i svi su mu se smijali. Jer
9x2=18 prvi i najlakši zadatak nije bio točan. Učitelj je rekao: „Prvi zadatak sam
9x3=27 namjerno napisao pogrešno, jer sam vas htio naučiti nečemu važnom:
9x4=36 sutra će svijet prema vama biti okrutan, kao što ste vi danas prema
9x5=45 meni. Kao što vidite, napisao sam 9 točnih zadataka, ali nitko od vas
9x6=54 na to nije obratio pažnju. Svi ste se samo smijali i kritizirali me, zbog
9x7=63 samo jedne greške koju sam napravio.
9x8=72
Ovo vam je bila lekcija: „svijet nikad neće cijeniti dobra koja ste
9x9=81 milijun puta učinili, nego će kritizirati jednu grešku koju ste napravili”.
9x10=90 Nemojte se obeshrabriti, nego se uzdignite iznad svakog podsmijeha i
zlonamjerne kritike!
____________________________________________________
Izdaje: Pastoralno vijeće Župe Svetog Roka, Lumbarda, tel. 712-087
Odgovara: don Vlado Markić, župnik
Uređuju: don Vlado Markić i Željko Dominis

