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 KORIZMA – MILOSNO VRIJEME OBRAĆENJA 
 

 

 

"VRIJEME" U KORIZMI 

 

Nađi vremena za voljeti i biti voljen,  

  to je vlastito Božjim stvorenjima. 

Nađi vremena za rad,  

  to je cijena uspjeha. 

Nađi vremena za čitanje,  

  to je osnova mudrosti. 

Nađi vremena za druge,  

  to je put do ljubavi. 

Nađi vremena za molitvu,  

  to je put do Boga!

 
  

KORIZMENI TJEDAN U ŽUPI  

 

Četvrtkom  Otok: klanjanje pred Presvetim u 17 h. 

 Petkom     Otok: put križa i sv. misa u 17 sati. 

         Udovičići: put križa i sv. misa u 16.30 h.  

Nedjeljom  Otok: sv. mise u 9 i 10.30 sati, 
 

Udovičići: sv. misa u 10 sati. 

 

Otok: put križa u 10 sati. 

 

 

 



 
 

 

 

SV. MISE U ŽUPI  SV. LUKE  
 

   Nedjeljom:  9 i 10.30 sati – Otok 

                        10.00 sati – Udovičići  
 

   Radnim danom: 7.15 sati – Otok  

 
RAD ŽUPNOG UREDA 

Radnim danom: 8 – 12 i 16 – 18 sati. 
 
PRIGODA ZA ISPOVIJED 

Prije i poslije svake svete mise u crkvi, 
ili potražiti svećenika u župnoj kući. 
 
KRŠTENJA  

Priprava za roditelje i kumove, ispovijed:  
subotom uoči krštenja u 18 sati. 

 

Slavlja: nedjeljom tijekom sv. misa.  
 
VJENČANJA  

Subotom ili po dogovoru. Prijaviti 
vjenčanje najmanje mjesec dana prije. 
 
BOLESNICI – BOLESNIČKO POMAZANJE 
Pozovite svećenika bolesniku kad je 
potrebno, ne odgađati sv. sakrament!  
 
PRVOPRIČESNICI 
Utorkom u 16.00 sati (Udovičići). 
Subotom u 10.00 sati (Otok). 
 
MINISTRANTI 
Subotom u 10 sati. 
 
DJEČJI SUSRET U ŽUPI – osnovnoškol. 
Prva subota u mjesecu u 10 sati.  
 
PRED KRIZMANICI (1. srednje) 
Petkom u 18 sati i subotom u 11 sati. 
 
KRIZMANICI (2. srednje) 
Petkom u 19 sati i subotom u 11.30 sati  
 
PJEVAČKI ZBOROVI U ŽUPI 
• Dječji zbor: subotom u 10 sati. 

  Mješoviti zbor: subotom u 18 sati.  

 

 

Kroz korizmu postimo ovako... 
 

UMOM 
"Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem, svom 

dušom i svom pameti svojom"                         (Mt 22,37). 

Njeguj  Božju misao i dobrotu. 

Odbacuj  zle misli prema svom životu i bližnjemu. 
 

OČIMA 
"Ako ti je oko zdravo cijelo tijelo će Ti biti u svjetlu..."   

(Mt 6,22). 
Gledaj svijet, stvari i osobe čistim okom, zahvalno. 

Izbjegavaj nedobronamjerne poglede i sadržaje koji 

te ispražnjuju i zarobljuju.  
 

UŠIMA 
"O, kad bi me poslušao Izraele!"                       (Ps 81,9). 

Slušaj  Riječ Božju i saslušaj brata koji Te traži...  

Ne slušaj  isprazne govore, ogovaranja i klevetanja 
 

USTIMA  
"Effatha, otvori se..."                                       (Mk 7,34). 

Otvori se  slavljenju Boga u osobnoj i zajedničkoj 

molitvi, u obitelji i župskoj zajednici ...  

Odbaci govoriti zlo o onome tko Ti je priuštio 

patnju...  
 

GRLOM  
"Kako su slatke Riječi Tvoje, o Gospodine!"       (Ps 119). 

Gustiraj Božju Riječ i uzimaj hranu sa zahvalnošću  

Svladavaj se  u pušenju, piću, hrani, u gledanju TV, 

u internetu i društvenim mrežama.  
 

RUKAMA 
"Ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom "       (1Iv 3,18). 

Pomozi   onome tko treba pomoć: siromašnima, 

starijima, bolesnima, osamljenima… 
 

SRCEM 
"Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem, a bližnjega 

kao samoga sebe"                                           (Mt 22,37). 
Pokaži ljubav prema bližnjemu, započinjući od 

sebe i svoje obitelji...  
 

  



 

KORIZMENE OBAVIJESTI 

 

KORIZMENO DUHOVNA OBNOVA ZA NAŠU ŽUPU 

(26. – 28. ožujka 2020.)  

 

                  Četvrtak, 26. III: 17.00 sati  – sv. misa i nagovor za župljane,  
    17.45 sati – klanjanje Isusu u Presv. Oltar. Sakramentu. 
 

                  Petak, 27. III:  17.00 sati – pobožnost križnog puta, 
    17.45 sati – sv. misa i nagovor za župljane. 
 

                  Subota, 28. III: 10.30 sati – svečana sv. misa i komemoracija mučeničke  
    smrti naših župljana ubijenih 28. III. 1944. god.  
 

Voditelj duhovne obnove: fra Andrija Bilokapić, provincijal  

 

UZ OBLJETNICU SMRTI FRA ANTE ANTIĆA 

(nedjelja, 8. ožujka)  

 

Časni Sluga Božji fra Ante Antić, član naše Franjevačke provincije, 
preminuo je na glasu svetosti 4. ožujka 1965. u Zagrebu. Svake 
godine u našoj se zajednici spominjemo njegova svetačkog života i 
djela te molimo za njegovo proglašenje blaženim i svetim. Stoga 
ćemo u našoj župi u nedjelju, 8. ožujka na sv. misi u 10.30 sati 
zahvaliti Bogu za njegovo djelo. Misno slavlje predvodit će prof. fra 
Gabrijel Jurišić, fra Antin učenik i suvremenik.  

 

POBOŽNOST TRINAEST UTORAKA SV. ANTI 

(od utorka, 17. ožujka) 

 

Pobožnosti "Trinaest utoraka u čast sv. Ante" u župnoj crkvi započinju u 

utorak, 17. ožujka, poslije jutarnje sv. mise, koja je u 7.15 sati.  
 

"Divni sveti Ante, toliko proslavljeni, ti si bio tako sretan  

da na svoje ruke primiš Gospodina Isusa:  

isprosi mi od njegove dobrote milost koju u dubini srca vruće želim"... 
 

 

SVETKOVINE SV. JOSIPA I BLAGOSVIJESTI 

(19. ožujka i 25. ožujka) 

 

Svetkovina sv. Josipa, zaručnika Bl. Djevice Marije, slavi se u 
četvrtak, 19. ožujka. Svečana sv. misa u župi je u 17 sati, potom 
euharistijsko klanjanje.  Misa u Udovičićima je u 16.30 sati.  
 

Svetkovina Blagovijesti (Naviještenje G.) slavi se u srijedu, 25. 
ožujka. Svečana sv. misa u župi je u 9 sati u crkvi sv. Luke.  
 

 



KORIZMENE OBAVIJESTI 

 

 

                    USKRSNA ISPOVIJED ZA ŽUPU: 
 u petak, 3. travnja u 9 sati i u 17.30 sati. 

                  POHODI STARIJIH PRED USKRS: 
                               od ponedjeljka, 30. ožujka. 
 
 

 

 

KORIZMENO ODRICANJE U KORIST NAJPOTREBNIJIH  

 

Pravi smisao naših korizmenih odricanja jest kada su ona za pomoć 
najpotrebnijima. U crkvi se uz kip sv. Ante nalazi "misijska i  

karitasova škrabica". Neka nas naša odricanja potaknu da ubacimo 
kroz korizmu poneki prilog u tu škrabicu, pa će to svećenici pred 
Uskrs podijeliti najpotrebnijima, bilo pojedincima, bilo ustanovama. 
U ime onih kojima pomažemo, hvala za vaše priloge! 

 

KLANJANJE ČETVRTKOM I KRIŽNI PUT PETKOM 
 

Klanjanje je četvrtkom u 17 sati – tj. poslije 
večernje sv. mise u crkvi sv. Luke. 
 

Križni put je petkom u 17 sati (Udovičići u 
16.30 h.). Puno ima razloga za molitvu: za našu 
djecu i mlade - da ostanu na pravom putu; za 
bračne drugove i obitelji – da sačuvaju vjernost 
i jedinstvo; za bolesnike i patnike – za utjehu i 
snagu… Molimo za blagoslov cijele naše župe! 

 

PROLJETNA HODOČAŠĆA NAŠE ŽUPE  

 

HODOČAŠĆE U ŠIBENIK 

Naša župa organizira hodočašće u nacionalno svetište sv. Nikole 

Tavelića u Šibenik, u subotu 21. ožujka 2020. Hodočašće upriličujemo 
prigodom proslave jubileja 50. obljetnice proglašenja sv. Nikole Tavelića 
svetim.  
Prijave za hodočašće vrše se poslije sv. misa u sakristiji. 

 

 

HODOČAŠĆE SV. FRANJI U ASIZ I NA LA VERNU  

Naša župa organizira hodočašće sv. Franji Asiškom u Asiz i na La 
Vernu (Italija), od 14. do 17. svibnja 2020.  
Zainteresirani se trebaju prijaviti župniku do 15. travnja, uz sve 
informacije i formalnosti vezane za ovo hodočašće. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IZDAJE: Župa sv. Luke – Otok kod Sinja – tel: (021) 834-144    Uredio: fra Nikica Ajdučić, župnik  


