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SPASENJE 
 

Mislio sam dobri Bože, 
da je spasenje mojih ruku djelo. 

Kako čovjek sam može, 
krojit svoje vječno odijelo. 

Ti si me opet dotaknuo, 
i pokazao gdje je tajna. 

Na moje uho nježno šapnuo, 
samo ljubav otvara vrata sjajna. 
Sada jedine riječi s mojih usana, 

upućene, kažu Tebi. 
Hvala što nema nijednog dana, 

kada Ljubav poklonio ne bi. 
 

SACERDOS IUVENIS 

 
 
 

          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 2017. 

  

1. svibnja 
SV. JOSIP RADNIK 
MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA –  
blagdan RH  

Sveta misa u 07.00 sati 
Svibanjska poboţnost u ţupnoj 
crkvi u 19,00 sati. 

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

Sveta misa u 19.00 sati. 
 

5. svibnja 
PRVI PETAK 
Dan Vijeća Europe, 
Dan osoba s cerebralnom paralizom 

Molitve prvog petka, zatim 
Sveta misa u 07.00 sati. 

7. svibnja 

4. vazmena nedjelja i 1. u mjesecu. Kolekta 
za biskupiju. Dan svećeničkih i redovničkih 
zvanja - Molitve za duhovna zvanja. 
Sv. Dujam – Duje   
(zaštitnik splitsko-makarske nadbiskupije). 

Svete mise u 08.00 (pro populo)  
i 10.00 sati – PRVA PRIČEST. 
Svibanjska poboţnost u 19.00 
sati u Lučici. 

8. svibnja 
Marija Posrednica milosti. 
Svjetski dan Crvenoga kriţa i polumjeseca 

Sveta misa u 07.00 sati 

9. svibnja Dan Europe Sveta misa u 07.00 sati 

10. svibnja 
GOSPA TRSATSKA  
Bl. Ivan Merz 

Sveta misa u 07.00 sati 

12. svibnja 
Sv. Leopold Bogdan Mandić  
Dan medicinskih sestara. 

Sveta misa u 07.00 sati 

13. svibnja GOSPA FATIMSKA Sveta misa u 07.00 sati 

14. svibnja 

5. vazmena nedjelja i 2. u mjesecu. 

MAJČIN DAN – procesija s kipom Gospe 

kojeg nose mlade majke. 
Matija apostol  

Svete mise u 08.00 (pro populo) 
i 10.00 sati. 
Svibanjska poboţnost u 19.00 
sati u Lučici. 

15. svibnja 
Solinski mučenici; 
Međunarodni dan obitelji, 
Dan spomena na bleiburške ţrtve. 

Sveta misa u 07.00 sati 

21. svibnja 6. vazmena nedjelja i 3. u mjesecu. 

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

25. svibnja 

Blagdan Uzašašća Gospodinova  

SPASOVO; 
Blaţena Djevica Marija Majka Crkve;  
Dan Afrike 

Svibanjska poboţnost i Sveta 
misa u 19.00 sati. 

26. svibnja  
Prvi dan devetnice za Duhove  
(traje sve do vigilije Duhova 3. 
lipnja). 



28. svibnja 
7. vazmena nedjelja i 4. u mjesecu - treći 
dan devetnice za Duhove; 
  

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. 

30. svibnja 
Peti dan devetnice za Duhove; DAN 
HRVATSKOGA SABORA - 

Sveta misa u 07.00 sati 

31. svibnja 

Šesti dan devetnice za Duhove; 
POHOD BL. DJ. MARIJE  
(Zagreb-Majka Boţja od Kamenitih vrata); 
Svjetski dan nepušenja 

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

Napomene: 
- Treća nedjelja u mjesecu je Nedjelja sakramenta; 
- od  1. do 6. svibnja svibanjska pobožnost crkvi župnoj crkvi u 19,00 sati; 
- od  8. do 13. svibnja svibanjska pobožnost crkvi Sv.Barbare u 20,00 sati; 
- od  15. do 20. svibnja svibanjska pobožnost crkvi Sv.Bartula u 20,00 sati;  
- od  22. do 24. te 26. i 27 svibnja svibanjska pobožnost na Maloj Glavici u 19,00 sati;  
- od  29. do 31. svibnja svibanjska pobožnost crkvi Sv.Bartula u 20,00 sati;  
- 17. svibnja svećenici su u Dubrovniku kod biskupa. 
- Sve možebitne promjene će se oglasiti s oltara. 

 
NAKANA APOSTOLATA MOLITVE PO PREPORUCI U 

MOLITVE SVIM VJERNICIMA OD PAPE I HRV. BISKUPA 
(za SVIBANJ) 

 
Evangelizacijska:  
Kršćani u Africi 
Za kršćane u Africi, da u nasljedovanju Milosrdna Isusa proročki svjedoče izmirenje, pravdu i mir. 
Biskupska:  
Kršćanska kultura i zajedništvo 
Da Crkva u Hrvatskoj, vjerna EvanĎelju, zdušno promiče kršćansku kulturu i umjetnost te se u raznim 
podijeljenostima zalaže za ljepotu zajedništva. 
 

GOSPA TRSATSKA 
 

             Prema staroj predaji, starim gradom, tj. dvorcem Trsatom, godine 1291., vladao je knez  Nikola 
I. Frankopan, vrlo pobožan čovjek. Te godine, dana 10. svibnja rano ujutro, a bila je subota, došlo je 
nekoliko radnika na trsatski brežuljak da sijeku drva. Na svoju veliku začuĎenost, opaze malu kućicu, 
koje nikada tamo prije nije bilo. U kućici su našli križ i sliku Blažene Djevice Marije. Kućica je ležala na 
livadi i nije imala temelja. Odoše knezu Nikoli Frankopanu i župniku Aleksandru Jurjeviću koji je već tri 
godine ležao u postelji zbog vodene bolesti. Kad je čuo, rekao im je da je to kućica Bl. Djevice Marije, a 
sve do sada nalazila se u Nazaretu. Kućicu su apostoli pretvorili u crkvicu, a sada su je anĎeli prenijeli 
iz Nazareta na Trsat. One noći prije nego što je kućica svanula pred Trsatom, ukazala mu se u snu Bl. 
Dj. Marija i rekla da je to njezina kućica iz Nazareta. Kao znak da je to Ona i da govori istinu, rekla mu je 
da će ozdraviti od svoje bolesti. Sljedećeg dana, a bila je nedjelja, župnik doĎe u crkvu, bio je potpuno 
zdrav, i ispripovjedi narodu sve što se dogodilo. Knez Nikola formirao je izaslanstvo, sa župnikom 
Jurjevićem na čelu, i poslao ga u Svetu zemlju da ispita stvar. Župnik je uzeo točnu mjeru kućice.   

Izaslanstvo je u Nazaretu na licu mjesta utvrdilo da se radi o kući Sv. Obitelji. Kućice, naravno, tamo 
više nije bilo. Gospina je kućica ostala na Trsatu samo tri godine i sedam mjeseci, a onda su je anĎeli, 
10. prosinca 1294., prenijeli u Loreto, u Italiju, gdje se nalazi i danas. Na onome mjestu gdje je stajala 
Sv. kućica knez je Nikola dao sagraditi kapelicu. Papa Urban V. u 14. stoljeću, da bi utješio Hrvate, 
pošalje im, na molbu kneza Frankopana, veoma lijepu starinsku sliku Majke Božje, koja se sve do 
danas kao čudotvorna štuje na Trsatu. Knez Martin Frankopan sagradio je na Trsatu crkvu i samostan. 
U samostan je doveo franjevce da budu čuvari svetišta. U grobnici trsatskoga svetišta pokopan je Knez 
Martin i Nikola Frankopan. Čudotvorna slika Gospe Trsatske bila je prva Gospina slika koja je bila 
okrunjena izvan Italije. Krunu je poslao vatikanski kaptol. Po zagovoru Gospe trsatske dogaĎaju se 
mnoga ozdravljenja. 
 

MAJČIN DAN 
 

Majčin dan je blagdan u čast majki i majčinstva koji se u većini zemalja, obilježava svake godine 
druge nedjelje u svibnju. Amerikanka Ann Maria Reeves Jarvis godine 1865. organizirala je Mothers 
Day Meetings gdje su majke mogle razmjenjivati ideje o aktualnim pitanjima. Ona je u Graftonu 12. 
svibnja 1907. u nedjelju nakon druge godišnjice smrti njezine majke osnovala Memorial Mothers Day 
Meeting. S 500 bijelih karanfila izrazila je svoju ljubav prema preminuloj majci i u mjesnoj ih je crkvi 
dijelila drugim majkama. Pišući pisma političarima, svećenicima i ženskim udrugama, američki 
predsjednik Woodrow Wilson proglasio je 1914. godine Majčin dan nacionalnim praznikom. Poslije se 
raširio po svijetu.  
 

Šaljive priče: 

UTVRĐIVANJE GRADIVA 
 

Seoski župnik svake nedjelje od riječi do riječi pročita istu propovijed. Vjernicima je konačno 
dojadilo slušati iste riječi, pa njihovi predstavnici odlučiše požaliti se biskupu. Po biskupovoj želji 
generalni vikar je trebao osobno ispitati kako stvari doista stoje. Jedne nedjelje nenajavljeno doĎe u 
crkvu i sakri se iza stupa. Nakon mise okupi vjernike koji su se žalili i s njima ode u sakristiju. Pred 
župnikom ih upita: 

– Je li svećenik i danas doslovce ponovio istu propovijed? 
– Doslovce – odgovoriše mu gotovo uglas. 
– Jeste li namjerno opet ponovili istu propovijed? – sada generalni vikar upita župnika. 
– Naravno da sam je namjerno ponovio. A mogu li ja sada njih nešto pitati? – dometnu župnik. 
– Pitajte! – reče mu vikar. 
– Tko od vas, dragi moji vjernici, znade ukratko izreći glavne misli iz moje današnje i više puta 
ponavljane propovijedi? 
Nastade muk, a, pošto nije dobio nikakav odgovor, župnik objasni uvaženom gostu da ne može 

ići dalje dok mu vjernici ne svladaju staro gradivo. 
 

NA DAN RODITELJSKOG SASTANKA 
 
Sin: I, tata, kako je bilo? 
Otac: Sva sreća da imaš pozitivno iz vjeronauka, sad ti samo Bog može pomoći! 
 

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


