
 
 
God. XII., br. 1.                     VELJAČA, 2020. 

 

 
 

PROSLAVA GOSPE LURDSKE U OTOKU 

2.–11. veljače 2020.  
 
 

 

 

 
 

 Devetnica: molitveni program u našoj crkvi od 16.30 sati. 

 Cjelodnevno klanjanje pred Presvetim: četvrtak, 6. veljače.  
 

 Utorak, 11. veljače: svetkovina Gospe Lurdske! 

Sv. mise: 9 sati i 10.30 sati procesija i svečana sv. misa.  

Večernja sv. misa u 17 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.  

 

 

IZ PAPINE PORUKE ZA DAN BOLESNIKA  

 

Crkva svoje služenje 

bolesnima i onima 

koji za njih skrbe 

mora nastaviti sa sve 

većim poletom, u 

vjernosti Gospodnjoj 

zapovijedi. Ove godine za temu Dana bolesnika 

uzete su riječi koje Isus s križa upućuje svojoj Majci 

i Ivanu: "Evo ti sina!... Evo ti majke! " (Iv 19,26-27).   

"Draga braćo i sestre! Ove Gospodinove riječi 

bacaju snažno svjetlo na otajstvo križa. To nije 

beznadna tragedija, nego mjesto na kojemu Isus 

očituje svoju slavu i pokazuje svoju beskrajnu 

ljubav, koja postaje temelj i pravilo kršćanske 

zajednice i života svakog učenika… Majčinski 

poziv Crkve prema potrebitima i bolesnima nalazio 

je konkretan izraz u njezinoj dvije tisuće godina 

dugoj povijesti u impresivnom nizu inicijativa u 

korist bolesnika. Tu se povijest predanosti ne smije 

zaboraviti. Ona se nastavlja i dan-danas diljem 

svijeta. U zemljama u kojima postoje odgovarajući 

sustavi javne zdravstvene zaštite, katoličke 

redovničke zajednice, biskupije i njihove bolnice 

nastoje ne samo pružiti kvalitetnu zdravstvenu skrb 

nego i staviti osobu u središte zdravstvenog procesa 

te provoditi znanstveno istraživanje uz puno 

poštivanje života i kršćanskih moral. vrijednosti. 

Sjećanje na dugu povijest služenja bolesnima 

ispunja radošću kršćansku zajednicu, a osobito one 

koji danas obavljaju tu službu. No, prošlost moramo 

promatrati da nas ona obogati. Ta nam ostavština 

pomaže izgrađivati bolju budućnost. Mudra 

organizacija i ljubav zahtijevaju da se bolesnika 

poštuje u njegovu dostojanstvu i da stalno bude u 

središtu zdravstvene skrbi. Time bi se u svome radu 

trebali voditi kršćani koji rade u javnim strukturama. 

Mariji, Majci nježnosti, povjeravamo sve bolesne u 

tijelu i u duhu. Neka nas Djevica Marija prati svojim 

zagovorom, neka pomogne bolesnim osobama 

živjeti vlastito trpljenje u zajedništvu s Gospodinom 

Isusom i neka bude na pomoć onima koji se za njih 

skrbe. Svima, bolesnicima, zdrav. djelatnicima, od 

srca udjeljujem apostolski blagoslov".               
Papa Franjo 

 

  



 

ŽUPNE OBAVIJESTI 

 

PROGRAM DEVETNICE GOSPI LURDSKOJ 

  

Svaku večer od 16.30 h.     pobožnost Gospi i sv. misa 

Četvr., 6. veljače od 9 h.     cjelodnevno klanjanje za župu 

Petak, 7. veljače od 16.30    posl. mise film: Gospa Lurdska 

Subot., 8. veljače u 18 h.     procesija i služba svjetla  
 

Poned., 10. veljače u 16 h.  ispovijed za župu prije mise, 
         sv. misa za bolesnike i podjela 

                              sakram. bolesničkog pomazanja 
 

Utorak, 11. veljače GOSPA LURDSKA  sv. mise: 9, 10.30 i 17 sati.  

 

ŽUPNO CJELODNEVNO KLANJANJE 
 

U četvrtak, 6. veljače cjelodnevno je klanjanje naše župe pred 
Isusom u Presvet. Oltarskom Sakramentu. To je dan zajedništva s 
Gospodinom, dan blagoslova našoj župi, dan zahvalnosti i molitve.  
Klanjanje započinje u 9 sati, a završava u 16.30 sati!  

 

SLAVLJA KRIZME I PRVE PRIČESTI U ŽUPI 

Naša župa priprema mlade za slavlje sv. krizme, koja će biti u 
subotu 25. travnja u 10.30 sati. Prvopričesničko slavlje u Otoku 
će biti u nedjelju, 3. svibnja u 10.30 sati, a u Udovičićima u 
nedjelju 10. svibnja u 10 sati.  
Molitvom pratimo našu djecu i mlade! 

 

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.  

  
 



MOLITVA DEVETNICE NAŠOJ GOSPI LURDSKOJ    

 

 

1. O neoskvrnjena Djevice, naša Gospe 

Lurdska, za Tvog ukazanja u Lurdu 

zavapila si: Pokora, Pokora! Isprosi 

nam, molimo te, pravi duh pokore i 

oproštenje svih naših grijeha. Ti si 

utočište grješnika, pa se s velikim 

pouzdanjem utječemo Tebi, moleći te 

da nas izmiriš sa svojim Sinom i 

isprosiš milost nama i našem narodu, 

koju smo grijesima izgubili. Amen.   
Zdravo Marijo…  
 

2. O neoskvrnjena Djevice i Gospe 

naša Lurdska, okruženi smo raznim 

nevoljama: bolestima, progonstvima, 

kušnjama, zamkama Zloga…  

Budi uz nas u svim pogibeljima i 

pomozi nam pobijediti grijehe duše i 

tijela i dovedi nas u vječnu slavu. 

Amen.   Zdravo Marijo…  

 

3. O neoskvrnjena Djevice i Gospe 

Lurdska, Ti si po primjeru svoga Sina 

pozvala na molitvu za grešnike. 

Obraćamo se Tebi, koja si moćna kod 

Boga, prinesi naše molitve pred 

prijestolje milosrđa Božjega, da 

postignemo iskreno obraćenje  i svoj 

vječni spas. Amen.    Zdravo Marijo…  

4. O neoskvrnjena Djevice i Majko 

Božja Lurdska, priteci u pomoć cijeloj 

Crkvi, sv. Ocu Papi i katoličkom 

narodu: isprosi nam svjetlo Duha 

Svetoga i sačuvaj nas od svih zabluda i 

svih zala; da združeni u vjeri, nadi i 

ljubavi Božjoj, živimo istine naše vjere 

koje nam je Tvoj Sin darovao. Amen.   
Zdravo Marijo…   
 

5. O neoskvrnjena Djevice i Gospe 

naša Lurdska, daj da se svijet obnovi u 

Kristu i da se vrate prave vrijednosti u 

naše obitelji, u mlade i naš hrvatski 

narod te zagovorom sv. Bernardice 

poraste broj svećeničkih i redovničkih 

zvanja. Amen!   Zdravo Marijo…  
 

6. O neoskvrnjena Djevice i Gospe 

naša Lurdska, koja si se ukazala 

Bernardici s krunicom u ruci i pokazala 

svima da je krunica snažno oruđe u 

svladavanju neprijatelja vjere i u 

zadobivanju sreće i blagoslova.  

Ojačaj nas u životu te utješi svojim 

pohodom u času smrti naše. Amen.   
Zdravo Marijo…   
 

 
 

R. Moli za nas Majko Božja Lurdska! 

O. Da dostojni postanemo obećanja Krist. 
 

Pomolimo se: Svemogući Bože, ti si 

bezgrješnim začećem Djevice Marije 

pripravio dostojno prebivalište Sinu 

svojemu. Daj, molimo te, da slaveći 

spomen njezina ukazanja rastemo u 

vjeri, nadi i ljubavi. Po Kristu… 

 

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

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


