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SMOKVA I ŽUPNI LISTIĆ

Ţupna crkva Svetog Roka, Lumbarda


Raspored događanja kroz mjesec STUDENI 2016.
1. studenog

SVI SVETI

2. studenog

DUŠNI DAN - SPOMEN SVIH
VJERNIH MRTVIH

6. studenog

32. nedjelja kroz godinu

13. studenog

33. nedjelja kroz godinu

20. studenog
21. studenog
22. studenog
27. studenog

34. nedjelja kroz godinu
ISUS KRIST KRALJ
SVEGA STVORENJA
Nedjelja Sakramenta
Prikazanje Bl. Dj. Marije
SVETA CECILIJA
Dan crkvenog pjevanja
1. NEDJELJA DOŠAŠCA

Sv. Misa u 08,00 sati te u 15,00 (na groblju)
za sve pokojne ţupe (blagdan RH)
Sv. Misa u 08,00 sati i 10,00 sati (na groblju nakon mise moli se odrješenje mrtvih).
U 17 sati Krunica za duše u čistilištu.
Svete mise u 08.00 sati (pro populo) i u
10.00. U 17 sati Krunica za duše u čistilištu.
Svete mise u 08.00 sati (pro populo) i u
10.00. U 15 sati Krunica za duše u čistilištu.
Svete mise u 08.00 sati (za članove
Sakramenta i pro populo) i u 10.00.
U 15 sati Krunica za duše u čistilištu.
Sv. Misa u 17 sati.
Sv. Misa u 07.00 sati.
Sv. Misa u 08,00 i 10 sati.
U 15 sati Krunica za duše u čistilištu.

Napomene:
- 27. studenog počinje liturgijska godina „A“
- Sve možebitne promjene će se oglasiti s oltara.

NAKANA APOSTOLATA MOLITVE PO PREPORUCI
MOLITVE SVIM VJERNICIMA OD PAPE I HRV. BISKUPA
(za studeni 2016.)
Dragi vjernici, svima vama dobro je poznata Isusova prispodoba o smokvi: „Imao netko smokvu
zasaĎenu u svom vinogradu. DoĎe tražeć ploda na njoj i ne naĎe pa reče vinogradaru: 'Evo, već tri
godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posijeci je. Zašto da iscrpljuje zemlju?' A on
mu odgovori: 'Gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognojim. Možda će ubuduće
ipak uroditi. Ako li ne, posjeći ćeš je.“ Smokvi su redovno potrebne tri godine da naraste do dobi kad
može raĎati svojim plodovima. Ako dotle ne rodi, vjerojatno neće uopće raĎati. Vinogradar iz ove
parabole moli gospodara za još jednu godinu strpljivosti. Po Isusu Bog daje još jednu šansu ljudima, ali
posljednju.
Naš župni listić izlazi već pet godina. Tiskamo ga u 150 primjeraka, ali gotovo redovito svaki
mjesec ostane dvadesetak – tridesetak primjeraka, što znači da mnogi od vas nisu zainteresirani i da im
je svejedno izlazi li listić ili ne. Često sam upozoravao na to, ali nije bilo nekih većih rezultata. Naime,
nakon mog upozorenja stanje bi se popravilo mjesec – dva, a onda opet isto. Zato sam prošli mjesec
rekao da se tiskanje listića ukine, meĎutim zamoljen sam da listić ipak ostane do Božića, a ako i tada
nakon toga opet bude ostajalo puno primjeraka, da se onda ukine.
Vaš župnik,
Don Vlado Markić

Opća: za zemlje koje prihvaćaju izbjeglice
Da zemlje koje prihvaćaju veliki broj raseljenih osoba i izbjeglica pronaĎu podršku svojim nastojanjima
iskazivanja solidarnosti.
Evangelizacijska: Suradnja svećenika i laika
Da unutar župa, svećenici i laici mogu suraĎivati u službi zajednici bez prepuštanja napasti
obeshrabrenja.
Biskupska: Da dar mira, koji izvire iz Kristova uskrsnuća, urodi u svima novom odgovornošću za sav
stoveni svijet I brigom za dobra u hrvatskoj domovini, koja pripadaju I budućim naraštajima.

LITURGIJSKA GODINA
Liturgijska ili Crkvena godina je godišnji ciklus razdoblja i blagdana u kršćanskim crkvama kojim
se odreĎuje u koje doba treba obdržavati koji liturgijski obred i na koji način. Svako razdoblje i blagdan u
liturgijskoj godini ima svoje značenje i pravila liturgijskih slavlja, posebno mise. Tu spada sadržaj mise,
čitanja, boje liturgijskog ruha i ostalo.

Liturgijska razdoblja dodaju se povrh fiksnog kalendara i vezana su za neke fiksne dane, tjedne i
datum Uskrsa. Zato ne počinju i ne završavaju isto svake godine. Jedna crkvena godina završava
svetkovinom Krista Kralja, a druga započinje 1. nedjeljom Došašća.
Liturgijsku godinu sačinjava: došašće, Božićno vrijeme, korizma, Uskrsno vrijeme i vrijeme kroz
godinu.
DOŠAŠĆE
Došašće je prvo razdoblje u liturgijskoj godini, vrijeme priprave za Božić. Kršćani se pripremaju za
proslavu Kristovog prvog dolaska, ali i za njegov drugi dolazak. Prije je došašće bilo pokorničko vrijeme
strogo poput korizme, ali se danas to bitno ublažilo. Počinje u nedjelju najbližu blagdanu Sv. Andrije (30.
studenog) i traje do Badnjaka 24. prosinca navečer. Badnja večer liturgijski već spada pod Božić.
Došašće ima točno četiri nedjelje. Svetkovine koje padnu u nedjelju prebacuju se na subotu prije.
Liturgijska boja je ljubičasta, osim treće nedjelje došašća (tzv. Radosna nedjelja) kada se može
obući i roza.
BOŢIĆNO VRIJEME
Nova liturgijska godina započinje 1. nedjeljom Došašća. Računa se unatrag, jer su četiri nedjelje
Došašća. Ono nas vodi prema svetkovini Božića, koje se slavi osam dana, završavajući na blagdan
Marije Bogorodice, 1. siječnja. U božićno vrijeme spada još i blagdan sv. Tri Kralja, te završava
blagdanom Krštenja Gospodinova.
Boja liturgijskog ruha u Božićnom vremenu je bijela.

KORIZMA
Korizma je pokorničko vrijeme priprave za Uskrs. To je posebno ozbiljno liturgijsko vrijeme kada
se kršćane poziva da više mole, izvršavaju pokoru i čine dobra djela.
Pokora traje 40 dana kao spomen na četrdesetodnevni Isusov post u pustinji prije krštenja
Korizma počinje na Čistu srijedu (Pepelnicu) i traje do pred misu Večere Gospodnje na Veliki četvrtak.
Na Čistu srijedu obavezan je post i nemrs, a petkom u korizmi nemrs. Vjernike se poziva i na druge
oblike pokore, molitve, duhovne vježbe isl. Trebala bi se izbjegavati velika slavlja. Posljednji tjedan prije
Uskrsa naziva se Veliki tjedan. On počinje na Nedjelju muke Gospodnje (Cvjetnica) kada se slavi Isusov
mesijanski ulazak u Jeruzalem i spominje se muke. Preciznije, mesijanski ulazak u Jeruzalem se slavi u
procesiji prije jedne od misa, a na samoj misi se spominje muke.
Liturgijska boja na Cvjetnicu je crvena.
USKRSNO VRIJEME
Uskrs je središnji kršćanski blagdan. Ima dva razdoblja; korizmu, kao pripravu i pouskrsno vrijeme
do Duhova. Korizma traje 40 dana, a Uskrs se slavi prve nedjelje nakon prvog punog mjeseca nakon
proljetnog ekvinocija. Korizmeno vrijeme doživljava svoj vrhunac u Velikom tjednu kada slavimo Isusovu
muku, smrt i uskrsnuće. Poslije Uskrsa traje sedmotjedno vrijeme, koje završava Uzašašćem, odnosno
silaskom Duha Svetoga, kada Crkva slavi roĎendan.
Liturgijska boja je bijela osim na Duhove kada je crvena.
VRIJEME KROZ GODINU
Ostalo vrijeme izmeĎu božićnog i uskrsnog ciklusa naziva se vrijeme kroz godinu. Ukupno ima 33
ili 34 tjedna, a dijeli se u dva dijela. Prvi dio započinje s ponedjeljkom po blagdanu Krštenja
Gospodinova (prva nedjelja poslije Bogojavljenja) i traje do utorka uoči Pepelnice.
Nastavlja se drugim dijelom u ponedjeljak poslije Duhova i završava u subotu pred početak Došašća.
Umjesto prve nedjelje kroz godinu slavi se blagdan Krštenja Gospodinova. U nedjelju poslije Duhova
slavi se svetkovina Presvetog Trojstva. Posljednje nedjelje kroz godinu slavi se svetkovina Krista Kralja.
Nedjelje kojima počinju tjedni u vremenu kroz godinu nazivaju se po broju tjedna, npr. 27. nedjelja kroz
godinu. Slavlja predviĎena u vrijeme kroz godinu često se izostavljaju jer ustupaju mjesto drugim
slavljima. Tako 1. nedjelja kroz godinu uopće ne postoji jer prvi tjedan kroz godnu počinje u ponedjeljak
iza Krštenja Gospodinovog. Nedjelje kroz godinu ustupajuju mjesto ne samo svetkovinama nego i
Gospodnjim blagdanima, dok dani u tjednu ustupaju mjesto obaveznim spomendanima, a po želji
svećenika i neobaveznim spomendanima ili drugim slavljima.
Liturgijska boja je zelena.
Poučna priča:
ŢELIO BIH BITI KAO VAŠ BRAT
Jedan čovjek je vidio malog siromašnog dječaka kako gleda u njegov veoma skupi automobil.
Poveo ga je na vožnju.
Dječak je rekao: Vaš auto je izvanredan! Sigurno je jako skup?! Koliko košta?
Čovjek: Ne znam, moj brat mi ga je poklonio.
Dječak: Ooo, stvarno... to je tako lijepo od njega.
Čovjek: Znam što misliš... I ti bi želio bi imati ovakav auto?!
Dječak: Ne, ne… nego... Želio bih biti brat kao što je vaš!“
________________________________________________________
Izdaje: Pastoralno vijeće Župe Svetog Roka, Lumbarda, tel. 712-087
Odgovara: don Vlado Markić, župnik
UreĎuju: don Vlado Markić i Željko Dominis

