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          Ţupna 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 2016. 

  

1. svibnja 

Šesta vazmena nedjelja  
           -  Kolekta za biskupiju,  
           -  Molitva za duhovna zvanja; 
MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA – blagdan 
RH  

Svete mise u 08.00 i 10.00 sati. 
Svibanjska poboţnost u 19.00 
sati u Lučici. 

2. svibnja Sv. Josip radnik (prebačeno s 1. svibnja) Sveta misa u 19.00 sati. 

3. svibnja 
Filip i Jakov– apostoli; 
Svjetski dan slobode tiska, 
Dan Sunca 

Sveta misa u 19.00 sati. 
 

4. svibnja Svjetski dan vatrogasaca Sveta misa u 19.00 sati. 

5. svibnja 

Blagdan Uzašašća Gospodinova  

SPASOVO; 
Dan Vijeća Europe, 
Dan osoba s cerebralnom paralizom 

Sveta misa u 19.00 sati 

6. svibnja 
Prvi dan devetnice za Duhove  
(traje sve do vigilije Duhova 14. svibnja) 

Sveta misa u 19.00 sati 

7. svibnja 
Sv. Dujam – Duje  
(zaštitnik splitsko-makarske nadbiskupije). 

Sveta misa u 19.00 sati 

8. svibnja 
Sedma vazmena nedjelja i treći dan 
devetnice za Duhove; 
Svjetski dan Crvenoga kriţa i polumjeseca 

Svete mise u 08.00 i 10.00 sati. 
Svibanjska poboţnost u 19.00 
sati u Lučici. 

9. svibnja 
Dan Europe, 
Dan pobjede nad fašizmom u Europi 

Sveta misa u 07.00 sati 

10. svibnja 

Bl. Ivan Merz, Gospa Trsatska; 

MAJČIN DAN i peti dan devetnice za 

Duhove 

Sveta misa u 07.00 sati 

11. svibnja Svjetski dan pisanja pisama Sveta misa u 07.00 sati 

12. svibnja 
Sv. Leopold Bogdan Mandić i sedmi dan 
devetnice za Duhove; 
Dan medicinskih sestara. 

Sveta misa u 07.00 sati 

13. svibnja 
GOSPA FATIMSKA i osmi dan devetnice 

za Duhove 
Sveta misa u 07.00 sati 

14. svibnja 
Matija apostol i deveti  dan devetnice - 
Vigilija Duhova  

Sveta misa u 07.00 sati 

15. svibnja 

Treća nedjelja u mjesecu 

DUHOVI — PEDESETNICA 
Solinski mučenici; 
Međunarodni dan obitelji, 
Dan spomena na bleiburške ţrtve 

Svete mise u 08.00 i 10.00 sati. 
Svibanjska poboţnost u 19.00 
sati u Lučici. 



17. svibnja Svjetski dan telekomunikacija Sveta misa u 07.00 sati 

18. svibnja Međunarodni dan muzeja Sveta misa u 07.00 sati 

21. svibnja 

Liturgija kvatri; za oproštenje grijeha - ljetne 
(Post crucem), neka budu posvećene 
molitvi za posvetu ljudskog rada i za urod 
zemlje;  
Svjetski dan kulturne raznolikosti; 
 

Sveta misa u 07.00 sati. 
U popodnevnim satima 
sređivanje crkve, proba sa 
krizmanicima i ispovijed 
krizmanika, njihovih roditelja i 
kumova. 

22. svibnja 

Četvrta nedjelja u mjesecu  

PRESVETO TROJSTVO 
RH primljena u OUN (1991.), 
Međunarodni dan biološke raznolikosti 

Sveta misa u 07.00 sati (tiha)  
SVETA KRIZMA - misa u 
09.00 sati (pro populo). 
Svibanjska poboţnost u 19.00 
sati u Lučici. 

25. svibnja 
Blaţena Djevica Marija Majka Crkve;  
Dan Afrike 

Sveta misa u 07.00 sati 

26. svibnja 
TIJELOVO – blagdan RH 

PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA 

Svete misa u 08.00 (procesija) i 
u 19.00 sati 

29. svibnja Deveta nedjelja kroz godinu  

Svete mise u 08.00 i 10.00 sati. 
Molitva Svete Krunice i druge 
molitve za ubijene mučenike 
bačene u jamu  - Bultina u 
18.00 sati. 

30. svibnja DAN HRVATSKOGA SABORA Sveta misa u 07.00 sati 

31. svibnja 
POHOD BL. DJ. MARIJE  
(Zagreb-Majka Boţja od Kamenitih vrata); 
Svjetski dan nepušenja 

Sveta misa u 07.00 sati. 
Završetak svibanjskih 
poboţnosti pa misa u Javiču u 
19,00 sati. 

Napomene: 
- Treća nedjelja u mjesecu je Nedjelja sakramenta; 
- od  2. do 7. svibnja svibanjska pobožnost crkvi župnoj crkvi u 19,00 sati; 
- od  9. do 14. svibnja svibanjska pobožnost crkvi Sv.Barbare u 20,00 sati; 
- od  16. do 21. svibnja svibanjska pobožnost crkvi Sv.Bartula u 20,00 sati;  
- od  23. do 28. svibnja svibanjska pobožnost na Maloj Glavici u 19,00 sati;  
- 30. i 31. svibnja svibanjska pobožnost u Javiču u 19,00 sati.  
- Sve možebitne promjene će se oglasiti s oltara. 

 

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

(za SVIBANJ) 
 

Opća nakana: poštivanje žena 
Da u svakoj zemlji svijeta žene budu cijenjene i poštivane i da njihov bitni doprinos društvu bude 
uvažavan. 
Evangelizacija: sveta krunica 
Da obitelji, zajednice i skupine molile svetu krunicu za naviještanje evanđelja i mir. 
Biskupska: Da naše obitelji, vjerne Očevoj ljubavi punoj milosrđa, žive otvorenost daru života, 
nesebičnost ljubavi, trajnu brigu za cjelovitost odgoja djece i požrtvovnost za potrebe starih i nemoćnih. 

SAKRAMENT SVETE POTVRDE ILI KRIZME 
 

Sakrament Svete potvrde ili Krizme zajedno s krštenjem i euharistijom čini cjelinu "sakramenata 
kršćanske inicijacije". Time je ovaj sakrament nužan za primanje Kristove milosti. Potvrda, kao što i 
samo ime govori, je sakrament kojim osoba potvrđuje svoju vjeru i svoju pripadnost Crkvi. Osoba koja 
prima svetu potvrdu/svetu krizmu zove se potvrđenik/krizmanik.  

Na krizmi krizmanici primaju na sebe Duha Svetoga kojeg je Isus obećao. Da bi se jasnije 
označio dar Duha Svetoga, uz polaganje ruku dodano je i mazanje mirisnim uljem (krizmom). To 
mazanje tumači i sam naziv "kršćanin" što znači pomazanik, izvedeno iz samoga imena Krista kojega je 
Bog pomazao Duhom Svetim. Tako krizmanici prilikom sakramenta Svete potvrde primaju na sebe 
Duha Svetoga koji će im dati dodatnu snagu, ispuniti ih svjetlom za bolji kršćanski život, da bi što bolje 
mogli razumjeti ono što im je Bog objavio. Obred usavršuje i dopunjuje unutarnju sličnost s Isusom što 
je darovana na krštenju, te krizmanika ispunja ljubavlju kako bi u događajima i ljudima koje susreće 
mogao prepoznati Božju prisutnost i Božji poziv da se neprestano što dosljednije uključuje u izgradnju 
novoga, Božjega svijeta. On prima osobitu snagu Duha Svetoga kako bi mogao postati pravi svjedok 
Kristov, riječju i djelom, širiti i braniti vjeru, hrabro ispovijedati ime Kristovo i nikada se ne postidjeti 
njegova križa.  

Da bi netko mogao pristupiti Svetoj potvrdi mora biti kršten, u prijateljstvu s Bogom i ljudima (ne 
smije imati grijeha, mora se ispovjediti) i prethodno prikladno biti poučen o vjeri i kadar svojevoljno i 
svjesno obnoviti svoja obećanja koje je sklopio s Bogom prilikom krštenja. Budući potvrđenici koji su bili 
kršteni nesvjesno, tj. kao mala djeca, moraju obnoviti svoja krsna obećanja koja su kao djeca primila 
pristankom svojih roditelja, kumova i kršćanske zajednice. Sada se svjesno odriču sotone i ispovijedaju 
krsnu vjeru. Osoba mora biti u dobi rasuđivanja, tj. mora biti svjesna svojih postupaka da bi mogla biti 
potvrđena. Iznimka je smrtna pogibelj kada se i smiju krizmati i djeca koja nisu dostigla dob rasuđivanja. 

Izvorni djelitelj potvrde je biskup dok svećenik krizmu može podijeliti osobama kojima je zdravlje 
ugroženo, a nisu se krizmale, bez pitanja biskupa. Iako biskup može samo iz vrlo važnih razloga dati 
nekim svećenicima ovlast da dijele potvrdu, poželjno je ipak da radi značenja samog sakramenta 
podjeljuje on sam, zato jer je ipak zbog biskupa potvrda odvojena od krštenja. Osoba prima Duha 
Svetoga u trenutku kada mu biskup kaže: „Primi pečat dara Duha Svetoga“, nakon toga mu biskup na 
čelu posvećenim uljem utiskuje duhovni pečat, a nakon toga potvrđenik odgovara s „Amen“.  

Važan je i sam značaj katekumenskog ulja koji se još naziva i krizma. Od tuda dolazi i taj drugi 
popularan naziv za ovaj sakrament. Prema biblijskom i starodrevnom simbolizmu, pomazanje uljem 
obiluje brojnim značajkama. Ulje je znak obilja i radosti – osoba prima Duha Svetoga i potvrđuje vjeru te 
je to radostan trenutak. Jednako tako pomazanik zrači ljepotom, zdravljem i snagom. Sva ta značenja 
možemo otkriti u sakramentalnom životu. Tim pomazanjem - uljem potvrđenik postaje zauvijek obilježen 
Božjom ljubavlju i svojim obećanjem da će živjeti po božjem zakonu.  

Potvrđenika biskupu predstavlja kum. Poželjno je da to bude isti kum koji je prisustvovao i 
krštenju. Kum postaje pomoćnik, vodilja i uzor u kršćanskom životu potvrđenka. Osim što će ta osoba 
krizmaniku biti osobni prijatelj na kojeg će se uvijek moći osloniti, on mora zadovoljavati određene 
uvijete i mora se isticati uzornim kršćanskim životom. Kao prvo mora biti dovoljno zreo i svjestan 
primitka te vrlo važne zadaće. Mora biti kršten, potvrđen i pričešćen te pripadati zajednici Katoličke 
Crkve.                                                                                            Preuzeto sa: https://hr.wikipedia.org 

 

Priredio: Ţeljko Dominis 
 

 „Krizmanici trebaju biti lijepo obučeni, što se ne mora nužno odnositi na „skupu“, nego skromnu, 
pristojnu, ali lijepu i urednu odjeću. Znalo se događati, a posve je neprihvatljivo, da poneke kume dođu 
u crkvu razgolićene u mini suknjicama. Treba se čedno obući te dostojanstveno ponašati u crkvi.“ 

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

https://hr.wikipedia.org/

