
 

Župni listić 
Župe Svetog Roka 

u Lumbardi 
 

 

Srpanj   2016.    Godina V.    Broj 53 
 

 

        Na blagdan bl. Marije 
Propetoga Isusa Petković u 
subotu, 9. srpnja, u njezinom 
rodnom Blatu euharistijsko 
slavlje u 8 sati predvoditi će 
don Željko Kovačević, 
župnik župe Svih svetih 
Blato, a u 10 sati don Josip 
Barišić, župnik župe sv. 
Nikole Čilipi.  
        U popodnevnim satima 
u 18.30 na Plokati će 
nastupiti Viteška udruga 
Kumpanija nakon koje će u 
19 sati krenuti procesija s 
relikvijama bl. Marije 
Propetoga mjestom od 
Svetišta blaženice do 
Plokate, a nakon koje će 
uslijediti misno slavlje koje 
će predvoditi mons. dr. 
Ratko Perić, biskup 
mostarsko-duvanjski i 
apostolski upravitelj 
trebinjsko-mrkanske 
biskupije.            
         Prije samog blagdana 
održat će se devetnica u 
Svetištu bl. Marije Propetog. 

          Ţupna crkva Svetog Roka, Lumbarda  
 

 
 

Raspored događanja kroz mjesec  SRPANJ 2016. 

  

2. srpnja Otok Vrnik - Gospa od pohađanja - procesija  

3. srpnja 
14. NEDJELJA KROZ GODINU 
Toma apostol - Tomislav 
ZAŠTITNIK PULSKE BISKUPIJE 

Svete mise u 08.00 i 19.00 sati. 
Kolekta za biskupiju - molitva 
za duhovna zvanja. 

5. srpnja Čiril i Metod, zaštitnici Europe Sveta misa u 07.00 sati. 

9. srpnja Bl. Marija od Propetog Isusa Petković Sveta misa u 07.00 sati. 

10. srpnja 15. NEDJELJA KROZ GODINU Svete mise u 08.00 i 19.00 sati.  

11. srpnja 
Benedikt opat – zaštitnik Europe. 
Svjetski dan stanovništva 

Sveta misa u 07.00 sati. 

13. srpnja Majka Boţja Bistrička  

15. srpnja 
SV. BONAVENTURA – ZAŠTITNIK 
BANJALUČKE BISKUPIJE 

Sveta misa u 07.00 sati. 

16. srpnja Gospa Karmelska, 
Sveta misa u 07.00 sati  
(za duše) 

17. srpnja 
16. NEDJELJA KROZ GODINU 
- nedjelja sakramenta 

Svete mise u 08.00 (za članove 
sakramenta sa procesijom) i u 
19.00 sati. 

15. srpnja 
ILIJA PROROK – ZAŠTITNIK ĐAKOVAČKO 
OSJEČKE NADBISKUPIJE 

Sveta misa u 07.00 sati. 

22. srpnja Marija Magdalena, Sveta misa u 07.00 sati. 

23. srpnja Brigita Švedska, zaštitnica Europe  Sveta misa u 19.00 sati. 

24. srpnja 17. NEDJELJA KROZ GODINU 
Svete mise u 08.00 i 19.00 sati. 
Pjesma Sv.Roku. 

25. srpnja 
SV. JAKOV – APOSTOL – ZAŠTITNIK 
GOSPIČKO-SENJSKE BISKUPIJE 

U Čari proslava SV. JAKOVA  i 
GOSPE ČARSKOG POLJA - 
Sveta misa u 10.00 sati. 

29. srpnja SV.TODOR 
Sveta misa u 07.00 sati u 
Javiću. 

31. srpnja 18. NEDJELJA KROZ GODINU Svete mise u 08.00 i 19.00 sati. 

Napomena: 
- Sve moţebitne promjene će se oglasiti s oltara.  

 

NAKANA APOSTOLATA MOLITVE PO PREPORUCI 
MOLITVE SVIM VJERNICIMA OD PAPE I HRV. BISKUPA 

(za SRPANJ) 
 
Opća nakana: uroĎenički narodi 
Da se uroĎeničkim narodima, čiji je identitet pa i samo postojanje ugroţeno, iskazuje dolično 
poštovanje. 
Evangelizacija: Latinska Amerika i Karibi 



Da Crkva u Latinskoj Americi i Karipskim otocima svojim poslanjem na kontinentu naviješta EvanĎelje 
obnovljenom snagom i oduševljenjem. 
Biskupska: Da ţivot naših ţupnih zajednica pruţi ţivo svjedočanstvo vjere i mjesto istinskoga susreta s 
Kristovim mirom svima koji u našoj domovini pronalaze mjesto odmora. 
 
Poučne priče:  

STOLICA!!! 
 

 

U jednom Španjolskom selu kći zamoli svećenika 
da poĎe u njezin dom kako bi se na trenutak 
pomolio s njezinim jako bolesnim ocem. 
Ušavši u jako siromašnu kuću,svećenik ugleda 
muškarca u krevetu kako leţi, glave uzdignute na 
dva jastuka. 
Pokraj kreveta nalazila se stolica. Svećenik 
pomisli da je tu postavljena zaradi njegovog 
posjeta. 
-Pretpostavljam da ste me očekivali - reče mu. 
-Ne,tko ste vi? - upita ga bolesnik. 
-Ja sam svećenik kojeg je vaša kći pozvala da se 
pomolim s vama. 
-Kada sam ušao primijetio sam praznu stolicu 
pokraj vašeg kreveta i pomislio sam da je tu 
postavljena za mene. 
-Ah, stolica - reče muškarac. Zatim nastavi: 
-Biste li bili tako ljubazni da zatvorite vrata? 
-Svećenik, iznenaĎen, zatvori vrata. 

Bolesnik mu reče: 
-Ovo nisam nikada nikome rekao. Čitav sam ţivot proveo ne znajući kako moliti. 
Dolazeći u crkvu uvijek bi slušao kako mi se govori o potrebi molitve, kako valja moliti i o blagodatima 
koja sa sobom donosi molitva... 
....meĎutim, sve su mi te riječi, ni sam ne znam zašto, ulazile na jedno, a izlazile na drugo uho. 
Jednom riječju, nisam znao kako moliti.  
Onda sam napokon jednog dana sasvim prestao moliti. 
Tako sam nastavio sve do pred oko četiri godine. Jednog sam dana razgovarao sa svojim najboljim 
prijateljem koji mi reče. 
Josipe - moliti, zapravo znači, razgovarati sa ISUSOM. Predlaţem ti da učiniš sljedeće: 
Sjedni na stolicu i postavi drugu praznu stolicu pored sebe, zatim s vjerom pogledaj ISUSA koji sjedi 
pored tobom. Nije to nikakva glupost, jer nam je ON sam rekao:  
"Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta." 
Zatim mu govori i slušaj ga isto tako kao što to sad činiš sa mnom. 
Pokušao sam jedanput, zatim drugi put i toliko mi se dopalo da to odonda činim barem nekoliko puta na 
dan. 
Uvijek dobro pazim da me moja kći ne vidi... inače bi me odmah zatvorila u ludnicu. 
Svećenik je na te riječi bio vrlo ganut. Zatim objasni Josipu kako je to što čini jako dobro i savjetova mu 
je da to ne prestane nikada činiti. 
Zatim se pomolio s njim,blagoslovio ga i vratio se u crkvu. 
Dva dana kasnije nazvala ga Josipova kći da bi mu saopćila kako je njezin otac umro. 
Svećenik je upita: - Je li umro smireno?  

 

-Da. Kada ste izašli iz kuće, pozvao me u dva sata poslije podne. 
-Došla sam k njemu i ugledala ga u njegovom krevetu. 
-Rekao mi da me puno voli i poljubio me. Izašla sam u kupovinu,a kada sam se nakon sat vremena 
vratila, pronašla sam ga mrtva. 
Ima tu meĎutim nešto čudnoga. Izgleda da se malo prije nego je umro,digao i pribliţio stolici koja je bila 
kraj kreveta. Vrativši se našla sam ga glave naslonjene na stolicu. 
Što vi mislite o tome? 
Svećenik, duboko ganut, obrisa suzne oči i odgovori: O kad bi barem svi mi mogli tako umrijeti ! 
 

DJEČAK I BOG? 
 

Dječak je ţelio sresti Boga. Znao je da treba dugo putovati do mjesta gdje on ţivi, pa je zato 
spremio svoju prtljagu s omiljenim kolačićima i pakiranjem od šest boca voćnog soka te započeo svoju 
pustolovinu. Kad je odmakao tri reda kuća, susreo je nekog starca. Sjedio je u perivoju i mirno hranio 
nekoliko golubova.  

Dječak je sjeo blizu njega i otvorio svoju prtljagu. Upravo se htio osvjeţiti voćnim sokom kad spazi 
da starac izgleda gladan, pa mu ponudi jedan kolačić.  Starac ga je zahvalno primio i nasmiješio se 
dječaku. Njegov je osmijeh bio tako prijateljski da je dječak zaţelio ponovno ga vidjeti, pa mu je sada 
ponudio bočicu voćnog soka.  

Starac mu se ponovno nasmiješio. Dječak je bio izvan sebe. Sjedili su čitavo popodne jedući i 
smijući se, bez da su izgovorili jednu jedinu riječ.  

U meĎuvremenu se smračilo, dječak je osjetio umor i ustao je da poĎe, ali tek što je napravio 
nekoliko koraka okrenuo se, potrčao natrag do starca i snaţno ga zagrlio. Starac mu je darovao najveći 
smiješak do sada.  

Kada je dječak ubrzo otvorio vrata svoje kuće, majka je bila iznenaĎena radošću na njegovom 
licu. Upitala ga je: »Što je to što si danas učinio da te je tako razdragalo?«  

Odgovorio je: »Objedovao sam s Bogom«. No, prije nego što je njegova majka uspjela odgovoriti, 
dodao je: »Znaš što! Bog ima najljepši osmijeh koji sam ikada vidio«. 

U meĎuvremenu starac, takoĎer proţet radošću, vratio se kući. Njegov je sin bio začuĎen 
odsjajem mira na njegovu licu i upitao ga je: »Tata, što je to što si danas učinio da te je tako 
razdragalo?«  

Odgovorio je: »Jeo sam kolačiće u perivoju s Bogom«. Za svaki slučaj, prije nego što je njegov 
sin bilo što odgovorio, dodao je: »Znaš što! Puno je mlaĎi nego što sam mislio.«  

 

 
Prečesto podcjenjujemo snagu dodira, 

smiješka, ljubazne riječi, uha koje nas sluša, 
iskrene pohvale ili najmanji čin pozornosti, a svi 
oni imaju snagu darovati nam ţivot. Ljudi ulaze u 
naš ţivot za vrijeme nekog razloga, godišnjeg doba 
ili za čitav ţivot. Sve ih jednako primi!  
 

Objeduj i ti s Bogom! 
 

''Srce čovječje smišlja svoj put, ali BOG upravlja 
korake njegove...'' 

 

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      


