God. XII., br. 3.

SVIBANJ, 2020.

POD ZAŠTITOM SVETE BOGORODICE

"Blažena Djevica Marija je krunici podarila takvo djelovanje, da ne postoji nijedan
materijalni, duhovni, obiteljski problem, koji se putem nje i naše žrtve ne bi riješio"
(Gospina vidjelica Lucija iz Fatime).

U ovom vremenu pandemije koronavirusa žarko se okrenimo Bogu
i molimo njegovu pomoć i zaštitu sv. Bogorodice Marije!
Od subote, 2. svibnja, nastavljen je u našoj župi redoviti pastoral.
SVIBANJ. KRUNICA: OTOK u 19 h; UDOVIČIĆI – utor/pet. u 18 h.
NEDJELJNE MISE NA OTVORENOM ISPRED CRKVE:

OTOK – u 8.30 i 10 sati; UDOVIČIĆI – u 10 sati.

SVETI OTAC PAPA FRANJO:
"Uz krunicu, želim da u svibnju posebno molite sljedeće dvije molitve"
Draga braćo i sestre,
ulazimo u mjesec svibanj u kojem Božji narod
osobito snažno izražava svoju ljubav i pobožnost
prema Blaženoj Djevici Mariji. Tradicionalno se u
tome mjesecu krunica moli kod kuće, u obitelji.
Ograničenja
nametnuta
zbog
pandemije
»prisiljavaju« nas više cijeniti taj obiteljski vidik
krunice, pa i u pogledu duhovnosti. Želim, stoga,
svima predložiti da ponovno otkriju ljepotu
moljenja krunice u mjesecu svibnju. To se može
činiti zajedno, ili pak pojedinačno; vi sami odlučite
već prema vlastitim prilikama. U svakoj od njih
stoji tajna te molitve, a to je jednostavnost. Nudim vam, usto, dvije molitve Majci Božjoj koje
možete izmoliti na kraju krunice, a koje ću i ja osobno, u duhovnome jedinstvu sa svima vama,
moliti u mjesecu svibnju. Prilažem ih ovomu pismu kako bi bile dostupne svima.
Draga braćo i sestre, zajedničko razmatranje Kristova lica srcem Marije još više će nas ujediniti
u duhovnu obitelj te nam pomoći prevladati ovu kušnju. Ja ću moliti za vas i za one koji najviše
trpe, a vi, molim vas, molite za mene. Zahvaljujem vam i srdačno blagoslivljam.
U Rimu, pri Svetomu Ivanu Lateranskom, 25. travnja 2020. blagdan sv. Marka,
PAPA FRANJO

Prva molitva Majci Isusovoj
O Marijo, ti na našem putovanju trajno blistaš kao znak spasenja i nade.
Povjeravamo se tebi, Zdravlju bolesnih,
koja si podno križa bila pridružena Isusovoj boli,
ostavši stamena u svojoj vjeri.
Ti, Najvjernija zagovornice naša, znaš što nam je potrebno;
sigurni smo da ćeš, kao nekoć u Kani Galilejskoj,
providjeti da se nakon ovoga časa kušnje vrate radost i slavlje.
Pomozi nam, Majko Božje ljubavi, suobličiti se Očevoj volji
i činiti ono što nam kaže Isus, koji je na sebe uzeo naša trpljenja
i preuzeo teret naših boli, da nas po križu dovede k radosti Uskrsnuća.
Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice.
Ne odbij nam molbe u potrebama našim,
nego nas od svih pogibli uvijek oslobodi:
Djevice slavna i blagoslovljena,
Gospođo naša, Posrednice naša i Zagovornice naša.
Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči,
Svojemu nas Sinu izruči. Amen.

Druga molitva Majci Isusovoj
»Pod obranu se tvoju utječemo, sveta Bogorodice.«
U ovim mučnim okolnostima, bremenitim trpljenjima koje zahvaćaju svijet,
utječemo se tebi, Majko Božja, i pod tvojom zaštitom tražimo utočište.
Djevice Marijo, svrni svoje milostive oči na nas u ovoj posvudašnjoj zarazi;
ohrabri ustrašene i ožalošćene, koji oplakuju svoje voljene.
Budi na pomoć svima koje obuzima tjeskoba zbog bolesnih
kojima, da bi se spriječilo širenje bolesti, ne mogu biti blizu.
Vrati pouzdanje onima koji su u strahu za neizvjesnu budućnost,
za posao i za posljedice u gospodarstvu.
Majko Božja i Majko naša, moli za nas Boga, Oca milosrđa,
da se završi ova teška kušnja i da nam ponovno svanu nada i mir.
Kao nekoć u Kani, zauzmi se kod svojega božanskoga Sina
i zamoli ga da utješi obitelji bolesnih i umrlih i njihova srca òtvori daru pouzdanja.
Zaštiti liječnike, medicinske sestre i sve osoblje u zdravstvu,
koji su u ovim vremenima velike potrebe u neposrednoj opasnosti
i izlažu svoj život pogibelji kako bi spasili živote drugih.
Prati njihove neustrašive napore i podari im snagu, dobrostivost i zdravlje.
Budi uz one koji danonoćno dvore sve naše bolesnike,
kao i uz svećenike koji s pastoralnom brižnošću i zauzetošću nastoje svima biti blizu.
Blažena Djevice Marijo, daruj svjetlo uma ljudima u znanosti
da uzmognu pronaći prikladna rješenja za svladavanje ove zaraze.
Pomozi odgovornima u državnoj vlasti da djeluju mudro, brižno i velikodušno,
kako bi pritjecali u pomoć onima koji su lišeni osnovnih potreba za život,
te, zagledani u buduće i vođeni duhom solidarnosti,
mogli pronalaziti prave putove društvene i gospodarske obnove.
Marijo Presveta, zahvati savjesti odgovornih da golema sredstva
koja se ulažu u razvoj i usavršavanje oružja budu preusmjerena
na razvoj znanstvenih istraživanja koja bi u budućnosti zapriječila slične nepogode.
Preljubljena Majko, daj da u svijetu poraste osjećaj pripadnosti
zajedničkoj velikoj obitelji i svijest o onome što nas ujedinjuje,
da bismo, vođeni duhom bratstva i solidarnosti,
u tolikim bijedama života mogli priteći u pomoć svima potrebitima.
Okrijepi nas da budemo čvrsti u vjeri, ustrajni u služenju i postojani u molitvi.
Marijo, Utjeho žalosnih, prigrli svu svoju nevoljnu djecu
i izmoli nam kod Gospodina da ispruži svoju svemoćnu ruku
i oslòbodi nas ove užasne pandemije,
kako bi život iznova zadobio vedrinu redovitoga tijeka.
Pouzdajemo se u tebe, koja blistaš na našemu putu kao znak spasenja i nade,
o blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo. Amen.

ŽUPNE OBAVIJESTI

BLAGOSLOV POLJA, NJIVA I VINOGRADA
(nedjelja, 3. svibnja)

Poslije nedjeljnih misa, nedjelja 3. svibnja, u našoj je župi bio blagoslov
polja, njiva i vinograda. Bog blagoslovio i sačuvao nas i naš rad!
SVETKOVINA UZAŠAŠĆA GOSPODINOVA
(četvrtak, 21. svibnja)

Na svetkovinu Uzašašća Gospodinova u crkvi sv. Luke misno slavlje u
19 sati. Poslije sv. mise Blagoslov s Presvetim Ol. Sakramentom.
SVETKOVINA DUHA SVETOGA - PEDESETNICA
(nedjelja, 31. svibnja)

Za svetkovinu Duha Svetoga i ove ćemo se godine pripraviti:
Trodnevnica Duhu Svetom, od četvrtka 28. svibnja u 19 sati.
Duhovsko bdijenje, u subotu 30. svibnja poslije večernje mise.
Svete mise na Duhove: 8.30 i 10 sati (Otok); 10 sati (Udovičići).
DAN HRVATSKE DRŽAVNOSTI I MISA ZA DOMOVINU
(subota, 30. svibnja)

Dan Hrvatske državnosti slavi se u subotu 30. svibnja. Gospodinu
Bogu trebamo biti zahvalni za svoju Domovinu i sve koji su je stvarali.
Večernja sv. misa za Domovinu je u 19 sati.
POBOŽNOST "UTORCI SV. ANTI"
(utorkom poslije večernje mise)

Pobožnost "Trinaest utoraka sv. Anti" započeli smo i ove godine u našoj
crkvi, no zbog pandemije smo morali sve obustaviti. Sada, hvala Bogu,
nastavljamo pobožnost "utorci sv. Anti", poslije večernje mise u 19 sati.
EUHARISTIJSKO KLANJANJE ČETVRTKOM
Klanjanje Isusu u Presv. Oltarskom Sakramentu je četvrtkom u
19 sati – tj. poslije večernje sv. mise u crkvi sv. Luke.
Molimo se da nas Gospodin blagoslovi i očuva naše obitelji, našu
župu i Domovinu od svih zala koji nam prijete!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZDAJE: Župa sv. Luke – Otok kod Sinja – tel: (021) 834-144 Uredio: fra Nikica Ajdučić, župnik

