God. XI., br. 4.

STUDENI, 2019.

VJERUJEM DA OTKUPITELJ MOJ ŽIVI,
I DA ĆU U POSLJEDNJI DAN
USKRSNUTI IZ ZEMLJE,
I U TIJELU SVOJEM VIDJET ĆU BOGA,
SPASITELJA SVOGA!

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.

PRIGODNO

SVI SVETI I DUŠNI DAN
Što znači biti svet?
Susretnemo li sveta čovjeka,
reći ćemo: "ovo je Božji
čovjek, to je svetac". Nađemo li
se u kojem prošteništu, obuzet
će nas doživljaj: "ovo je mjesto
sveto". Jednom svetkovinom
Crkva slavi zajedništvo svih
svetih. Vjerujemo u "općinstvo
svetih". Potrebno je protumačiti
što znači općinstvo svetih?
Riječ općinstvo svetih ističe da je Crkva zajednica:
općenita, javna, otvorena svima, da nadilazi granice
prostora i vremena. Crkva je zajednica svetih. Svi su
članovi Crkve "sveti" jer su po krštenju "posvećeni"
Duhom Svetim", primili milost posvetnu.

Priznajemo tri stadija Crkve:
1. Crkva slavna ili pobjednička u nebu. To su naša
BOLESNICI – BOLESNIČKO POMAZANJE braća i sestre koji su postigli vječno blaženstvo u
Pozovite svećenika bolesniku kad je
nebo. Njima se utječemo da nas zagovaraju.
potrebno, ne odgađati sv. sakrament!
2. Crkva trpeća u čistilištu. U njoj se nalaze
vjernici koji se još čiste od svoje nesavršenosti i
PRVOPRIČESNICI
nedostatka kako bi jednoga dana došli u nebo i
Utorkom u 15.30 sati (Otok).
pridružili se zajednici slavne Crkve. Sami sebi ne
Utorkom u 16.00 sati (Udovičići).
mogu pomoći. Vjernici sa zemlje pomažu im
molitvama ili svetim misama koje traže za pojedinog
MINISTRANTI
pokojnika ili za duše u čistilištu. Ovu crkvu trpeću
Subotom u 10 sati.
slavimo na Dušni dan, spomendan naših dragih
DJEČJI SUSRET U ŽUPI – osnovnoškol. preminulih. U crkvama sudjelujemo u pokojničkom
Prva subota u mjesecu u 10 sati.
bogoslužju za sve vjerne mrtve. Divna je liturgija
koja nam u ovo vrijeme naglašava utješnu istinu:
PRED KRIZMANICI (1. srednje)
"Život se mijenja…a ne oduzima". S pijetetom
Petkom u 18 sati i subotom u 11 sati.
idemo na mjesto njihova počivališta, nosimo cvijeće,
palimo svijeće i molimo se za njih.
KRIZMANICI (2. srednje)
3. Crkva putujuća na zemlji. To su svi vjernici koji
Petkom u 19 sati i subotom u 11.30 sati
su u Crkvu ušli po sakramentu krštenja. Mi smo još
na putu i očekujemo da, nakon dovršenja "trke ovog
PJEVAČKI ZBOROVI U ŽUPI
života", kroz čistilište dođemo u nebo. Ovu Crkvu
• Dječji zbor: subotom u 10 sati.
putujuću na zemlji posebno slavimo na svetkovinu
 Mješoviti zbor: subotom u 19.30 sati.
Krista Kralja, svetkovinu kojom završava liturgijska
ili crkvena godina.

ŽUPNE OBAVIJESTI

SVETKOVINA SVIH SVETIH I DUŠNI DAN
(petak i subota, 1. i 2. studenoga)

Slavlje sv. misa na svetkovinu Svih Svetih: u Otoku u 8.30 i 15 sati.
Poslije mise u 15 sati odrješenje na groblju; u Udovičićima u 10 sati.
Slavlje sv. misa na Dušni dan: u Otoku u 8.30 i 15 sati. Poslije svetih
misa odrješenje na groblju; u Udovičićima u 10 sati misa i odrješenje.
I NAŠA SVIJEĆA GORI ZA VUKOVAR
(nedjelja, 17.-18. studenoga)

Uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u nedjelju 17.
studenoga, u večernjim satima organiziraju se molitve za sve nevine
žrtve te pale svijeće diljem Domovine. To činimo i mi u našem Otoku.
Pridružimo se "da se ne zaboravi Vukovar".
PROSLAVA GOSPE OD ZDRAVLJA U UDOVIČIĆIMA
(četvrtak, 21. studenoga)

U Udovičićima se slavi suzaštitnica mjesta Gospa od Zdravlja, u
četvrtak 21. studenoga. Misno slavlje je u 10 sati. Pozivamo sve
starije i bolesne na misno slavlje, poslije kojega će teži bolesnici moći
pristupiti sakramentu bolesničkoga pomazanja.
"U Hramu tvom te pozdravlja sav puk u jedan glas:
O Gospe od Zdravlja, moli za nas!"
PROSLAVA SV. CECILIJE
(subota, 23. studenoga)

Sveta Cecilija, djevica i mučenica, zaštitnica je pjevača i crkvenih
zborova. Pjevački zborovi naše župe: Mješoviti zbor i Dječji zbor proslavit će svoju zaštitnicu sv. Ceciliju.
Večernji molitveni susret započinje u subotu, 23. studenoga u 18 sati,
poslije kojeg se u dvorani nastavlja druženje s našim pjevačima.
VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE
Prvopričesnici: imaju župni vjeronauk utorkom.
U 15.30 sati (Otok), u 16.00 sati (Udovičići).
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.

KRUNICA ZA DUŠE U ČISTILIŠTU KROZ STUDENI
Krunica za duše u čistilištu preporučuje se moliti kroz mjesec
studeni. Preporučimo duše u čistilištu Isusu Kristu i njegovoj
Majci, posebno duše naših predaka, rođaka, dobročinitelja…
Oni koji umru u prijateljstvu s Bogom, a nisu potpuno čisti,
iako su sigurni za svoje vječno spasenje, moraju se poslije smrti
podvrgnuti čišćenju (čistilište), kako bi postigli svetost nužnu
za ulazak u nebesku radost. Svojom molitvom pomažemo im da
se očiste od grijeha kako bi mogli ući u raj. Istodobno, duše za
koje smo molili, ulaskom u nebo, postaju naši zagovornici.
Ne oklijevajmo pružati pomoć onima koji su preminuli i prikazivati za njih svoje molitve!
† U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN.
Vjerujem u Boga, Oca…
Prije svake desetice mole se sljedeće molitve:
Prije prve desetice:
Gospodine Isuse Kriste, po svojemu znoju, koji si za nas siromašne grešnike prolio
na Maslinskoj gori, smiluj se dušama u čistilištu, oslobodi ih od njihova straha i gorčine
i tješi ih kaležom nebeske utjehe.
Prije druge desetice:
Gospodine Isuse Kriste, po svojemu bolnom bičevanju, što si za nas siromašne grešnike
trpio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, odstrani od njih bič svoje srdžbe
i pokloni im vječno olakšanje.
Prije treće desetice:
Gospodine Isuse Kriste, po svojemu bolnom krunjenju što si za nas siromašne grešnike
strpljivo podnosio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, daj im krunu vječne slave.
Prije četvrte desetice:
Gospodine Isuse Kriste, po svojemu teškom nošenju križa što si za nas siromašne
grešnike strpljivo podnosio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu,
uzmi im teško breme njihovih trpljenja i vodi ih u vječno veselje.
Prije pete desetice:
Gospodine Isuse Kriste, po svojemu bolnom raspeću što si za nas grešnike tako strpljivo
podnosio, molimo te, smiluj se dušama u čistilištu, prikloni im svoje sveto lice
i dopusti da još danas uniđu u raj.
Na kraju krunice:
Gospodine Isuse Kriste, po svojih svetih pet rana i svojoj prolivenoj krvi, molimo te, smiluj
se dušama u čistilištu, posebno našim roditeljima, rodbini i dobročiniteljima. Iscijeli
njihove bolne rane i daj im svoje izbavljenje. Smiluj se u svojoj beskrajnoj ljubavi i (našim)
nakanama (reci svoju nakanu) i pokloni po zagovoru dragih duša svako uslišanje i pomoć,
što te najviše proslavlja i mojoj duši služi na vječni spas. Dragi Spasitelju, budi im milostiv.
Čuj našu molitvu. Uzmi siromašne duše još danas u nebo. Amen!
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