God. XI., br. 3.

LISTOPAD, 2019.

SV. LUKA I BL. DJEVICA MARIJA

Evanđelist sv. Luka o Bl. Djevici Mariji govori najviše, štoviše, oslikava njezin
lik jer je i sam bio slikar. Tako on opisuje Marijin susret s anđelom Gabrijelom
(anđeo je naziva "Milosti puna"). Luka je naziva Božjom donositeljicom
(Elizabeti donosi radost, a starcu Šimunu u Hramu donosi Isusa).
Učimo od sv. Luke, od njegove ljubavi prema Majci Mariji!

 LISTOPADSKA POBOŽNOST GOSPI: svaku večer u 17 sati.
 PROSLAVA SV. LUKE, ZAŠTITNIKA NAŠE ŽUPE:
Trodnevna duh. obnova za župu: 15.–17. listopada u 16.30 sati.
Svetkovina sv. Luke: petak, 18. listopada. Sv. mise: 8, 10.30 i 16.30 sati.

SV. MISE U ŽUPI SV. LUKE

ŽUPNIKOVA PORUKA

Nedjeljom: 9 i 10.30 h. – Otok
10.00 h. - Udovičići

Dragi župljani, dragi Otočani i Udovičani!
Iza nas je ljetno vrijeme u kojem je izvršena
Radnim danom: 17.00 h. (listopad)
primopredaja u župi sv. Luke. Na slavu
7.15 h. (ostali mjeseci)
Bogu i hvala bivšem župniku fra Miru za
sedmogodišnje služenje ovoj zajednici.
RAD ŽUPNOG UREDA
Započeli smo novu školsku i vjeronaučnu
Radnim danom: 8 – 12 i 16 – 18 sati.
godinu, uz sve druge susrete u župi.
I ovim putem, posredstvom Župnog listića,
PRIGODA ZA ISPOVIJED
zahvaljujemo Bogu što nas je postavio na
Prije i poslije svake svete mise u crkvi,
ili potražiti svećenika u župnoj kući.
vaš put, premda nismo toga dostojni.
Želimo svima biti blizu, svakomu potpora.
KRŠTENJA
Svima jamčimo svoju svakodnevnu molitvu,
Priprava za roditelje i kumove, ispovijed:
i molimo da imate i vi nas u svojim
subotom uoči krštenja u 18 sati.
molitvama. Samo tako, nošeni snagom
Slavlja: nedjeljom tijekom sv. misa.
odozgo, možemo i pojedinačno i svi skupa
napredovati; može napredovati naša župna
VJENČANJA
zajednica, može doći do obnove u našim
Subotom ili po dogovoru. Prijaviti
obiteljima i u našoj župi. A znam da nam je
vjenčanje najmanje mjesec dana prije.
duhovna obnova i zajedništvo itekako
BOLESNICI – BOLESNIČKO POMAZANJE potrebno. Vjerujem da Gospodin ima svoje
Pozovite svećenika bolesniku kad je
planove za svakoga od nas i za sve skupa.
potrebno, ne odgađati sv. sakrament!
Samo se držimo Gospodina Boga, vratimo
mu se ako smo udaljeni od njega, i puno
PRVOPRIČESNICI
toga lijepoga može se događati.
Utorkom u 17 sati (Otok).
Započeli smo mjesec listopad, posvećen
Utorkom u 16 sati (Udovičići).
Blaženoj Djevici Mariji (listopadska
pobožnost), kako bi u zajedništvu s
MINISTRANTI
Nebeskom Majkom ispunjali se dobrom.
Subotom u 10 sati.
Pred nama je proslava našeg nebeskog
DJEČJI SUSRET U ŽUPI – osnovnoškol.
zaštitnika sv. Luke. Kao i naši pređi koji su
Prva subota u mjesecu u 10 sati.
se svojim Zaštitnikom ponosili, tako i mi
danas. Sudjelujmo svi u danima priprave za
PRED KRIZMANICI (1. srednje)
slavlje, pristupimo sakramentu ispovijedi i
Petkom u 18 sati i subotom u 11 sati.
na dan sv. Luke radosno svetkujmo.
Od srca hvala svima na svakom obliku
KRIZMANICI (2. srednje)
Petkom u 19 sati i subotom u 11.30 sati potpore i pomoći koju svesrdno pokazujete.
PJEVAČKI ZBOROVI U ŽUPI
• Dječji zbor: subotom u 10 sati.
 Mješoviti zbor: subotom u 19.30 sati.

Pratio vas Mir i Dobro!
Vaši fratri, fra Nikica i fra Jure.

PRIGODNO

PROSLAVA SV. LUKE, ZAŠTITNIKA NAŠE ŽUPE
(15.–18. listopada 2019)

Utorak (15. listopada)
16.30 sati Krunica i molitva sv. Luki
Sv. misa i propovijed (fra Tino Labrović)
Kateheza o hrvatskim svecima i mučenicima
Srijeda (16. listopada)
16.30 sati Krunica i molitva sv. Luki
Sv. misa i propovijed (o. Hrvoje Mravak)
Kateheza za roditelje prvopričesnika, krizmanika
Četvrtak (17. listopada)
16.00 sati Ispovijed za župu, krunica, m. sv. Luki
Sv. misa i propovijed (fra Perica Maslač)
Klanjanje Isusu u Presvetom Olt. Sakramentu
Petak (18. listopada): svetkovina sv. Luke
8.30 sati Jutarnja sv. misa (fra Nikica Ajdučić)
10.30 sati Procesija i svečano misno slavlje
(fra Ante Čovo, sinjski gvardijan)
16.30 sati Večernja sv. misa (fra Jure Hrgović)

DAN HRVATSKE NEOVISNOSTI
U utorak, 8. listopada državni je blagdan Hrvatske neovisnosti.
Na večernjoj misi u 17 sati molimo za svoju Hrvatsku domovinu!
SV. MISA KOD KAPELICE U KORITIMA
U subotu, 12. listopada u 10.30 sati godišnje je misno slavlje kod
kapelice Kraljice mira u Koritima. Majci Božjoj prikazat ćemo sve
svoje zahvale i prošnje. Molimo za mir u obiteljima i u svijetu!
DAN ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
U nedjelju, 13. listopada zahvaljujemo Bogu za sva dobročinstva
i plodove zemlje. Na sv. misi u 9 sati dječje molitve zahvalnosti.
MISIJSKA NEDJELJA
U nedjelju, 20. listopada Crkva slavi misijsku nedjelju. Molit
ćemo za kršćanske misionare diljem svijeta. Svoje novčane
priloge za misije i misionare moći ćete priložiti tijekom
prikupljanja milostinje na svetim misama naše župe.

ŽUPNE OBAVIJESTI

EUHARISTIJSKO KLANJANJE ČETVRTKOM
Svakoga četvrtka poslije večernje mise u
17 sati klanjamo se Isusu u Presvetom
Oltar. Sakramentu. Puno ima razloga
zazivati Isusov blagoslov: 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
četvrtkom za blagoslov cijele naše župe.
ZA NAŠU DJECU I MLADE
Djeca koja žele biti ministranti, mogu
se prijaviti u ministrantsku zajednicu
naše župe. Susreti su subotom u 10 sati.
Osnovnoškolce pozivamo svake prve
subote u mjesecu u 10 sati na dječji susret
u župi, uz prigodne vjerske sadržaje.
Pozivamo sve koji vole pjevati da se
prijave u naše pjevačke zborove, kako bi
nedjeljno misno slavlje bilo još svečanije.
VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE
Prvopričesnici: imaju župni vjeronauk utorkom.
U 16.00 sati (Udovičići) i u 17.00 sati (Otok).
Predkrizmanici /prvi srednje: imaju župni
vjeronauk - petkom u 18 sati i subotom u 11 sati.
Krizmanici / drugi srednje: imaju župni vjeronauk
petkom u 19 sati i subotom u 11.30 sati.
FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED
Kako ovu župu vode franjevci najavljujemo ponovno
osnivanje Franjevačkog svjetovnog reda (FSR). Franjin
život i djelo više od 800 godina privlači ljude. Svrha i narav
članova FSR-a: aktivnije sudjelovanje u poslanju Crkve,
pobožnost Gospi, pomaganje siromašnima, mir i dobro…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZDAJE: Župa sv. Luke – Otok kod Sinja – tel: (021) 834-144 Uredio: fra Nikica Ajdučić, župnik

