Župa i svetište Presvetoga Srca Isusova – Studenci
88323 Studenci, tel. 039/844-261
Župnik 063 349-201
-------------------------------------------------------------Svete mise: nedjeljom: župna crkva: 8:00 i 11:00,
Zvirovići i Stubica: 9.30 (osim prve nedjelje)
Radnim danom:
svetište: uglavnom jutarnja Misa u 7.30

Župni list

ŽUPNI OGLASI

Godište III. ◆ br. 42/2012 (139) ◆ 14. listopada 2012. ◆ Liturgijska godina - B

Iduće nedjelje, 21. listopada, svete Mise
biti će u svetištu u 8 i 11, te u Zvirovićima
u 9.30 sati.
Iduća nedjelja, 21. listopada je Misijska nedjelja. Toga dana skupljat ćemo za
potrebe misija. Neka u ovoj godini vjere
bude naše srce darežljivo i ruka otvorena.
Lemuzina koja se skupi na svetim misama
ide za misije i misionare širom svijeta.
Listopadsku pobožnost nastavljamo redovito. Djeca po razredima predmole krunicu koja počinje u 17.30 nakon čega u
18.00 sati slijedi sveta Misa.
RASPORED LISTOPADSKE
POBOŽNOSTI PO RAZREDIMA
Ponedjeljak - 2. i 3. razred
Utorak - 4. razred
Srijeda - 5. razred
Četvrtak - 6. razred
Petak - 7. razred
Subota - krizmanici
Molimo napose krizmanike da ne izostaju sa krunice jer će svaki izostanak
nadoknađivati dvostrukim dolaskom na
vjeronauk. Molimo roditelje da ih potiču
da idu redovno jer ove školske godine
je njihova krizma pa se moraju dobro
pripremiti na taj sveti sakrament. Godina
vjere nam je poseban poticaj da pokažemo
koliko ljubimo svoju vjeru i vjero-nauk.
Od tiska je došao novi broj “Naroda” i
“Glasnik sv. Josipa”.
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Probe:
“Vrelo života” - četvrtak u 20.00
“Plamen ljubavi” - subota u 16.00
“Plavi anđeli” - subota u 10.45
Ministranti imaju svoj sastanak u subotu
u 10.00 sati. Molimo sve ministrante da
dođu kako bi se dogovorili za raspored u
ovoj godini. Ako se netko još želi prijaviti
u ministrante neka dođe da ga upišemo.
Svi koji se upišu onda se trebaju držati
svoga rasporeda i redovnih dolazaka i na
sastanke i na ministriranje. Susret ministranata iduće godine bit će u Tomislavgradu, 22.
lipnja. To će biti susret svih ministranata iz
hercegovačkih župa.
ČITAČI:
Svetište - nedjelja, 21.10. u 8.00:
- Ivan Vukšić, Vlado Jurković
Svetište - nedjelja, 21.10. u 11.00:
- Ana Kraljević, Ina Vukšić
MINISTRIRAJU:
Svetište, nedjelja, 21.10. u 8.00:
Luka Brajković, Zvonimir Jurković,
Stipe Dodig, Matej Dragićević
Svetište, nedjelja, 21.10. 11.00:
Nikola Jurković, Marin Dragićević,
Luka Sušac, Filip Jakov Mihaljević

Odgovara i uređuje don Ivo Šutalo, župnik
Župni ured radi od 9 do 12 i od 16 do 19 sati. Za hitne slučajeve u svako doba

Tjedno glasilo župe Studenci

28. nedjelja kroz godinu

Sveti Otac Benedikt XVI. proglasio
Godinu vjere
Sveti Otac papa lanjskim pismom Porta fidei - Vrata vjere
najavio je, a ovih dana i proglasio Godinu vjere koja će
trajati od 11. listopada 2012.
do 24. studenoga 2013. Godina vjere otvorena je na 50.
godišnjicu početka Drugog
Vatikanskog koncila (1962.) i
na 20. godišnjicu od izlaska
Katoličkog katekizma (1992.).
Papa nas time želi potaknuti
da kroz ovo milosno vrijeme
više razmišljamo o svojoj
vjeri, molimo Boga da nam
umnoži vjeru, utvrdi nas u
nadi i da nam usavrši ljubav.
Naš mjesni biskup mons.
Ratko Perić održao je susret
sa svim svećenicima naših
biskupija i odredio da se u
župama Godina vjere sprovede na najbolji mogući način
kroz razne župne i vjerske aktivnosti kako bismo pokazali
kako želimo ovu Papinu ideju
što bolje sprovesti u djelo i u
svojim župama i u svom vlastitom živtu.

Č I TA N J A I E VA N Đ E L J E

Čitanje knjige Mudrosti

Čitanje poslanice Hebrejima

Pomolih se i razbor dobih; zavapih i
primih duh mudrosti. Zavoljeh je više
nego žezla i prijestolja i ništa ne cijenih
bogatstvo u usporedbi s njom. Nisam je
htio uspoređivati ni sa draguljima, jer je
sve zlato pred njom kao malo pijeska, a
srebro je prema njoj kao blato. Ljubio sam
je više od zdravlja i ljepote i zavolio više
od svjetlosti, jer njezin sjaj bez prestanka
svijetli. A s njome su mi došla sva dobra i
od ruku njezinih blago nebrojeno.

Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača;
prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i
misli srca. Nema stvorenja njoj skrivena.
Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima
Onoga komu nam je dati račun.

Riječ Gospodnja!

PSALAM
Nasiti nas smilovanjem svojim da
kličemo
Nauči nas dane naše brojiti
Da steknemo mudro srce
Vrati se k nama, Gospodine, ta dokle ćeš
Milostiv budi slugama svojim
Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim
Da kličemo i da se veselimo u sve dane
Obraduj nas za dane kad si nas šibao
Za ljeta kad smo stradali
Neka se na slugama tvojim
Pokaže djelo tvoje
I tvoja slava na djeci njihovoj
Dobrota Gospodina, Boga našega
Neka bude nad nama
Daj da nam uspije djelo naših ruku
Djelo ruku naših nek upsije
ALELUJA
Blago siromasima duhom
Njihovo je kraljevstvo nebesko
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Riječ Gospodnja!

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: I dok je izlazio na put,
dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: “Učitelju dobri, što mi je činiti da
baštinim život vječni?” Isus mu reče: “Što
me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli
Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij!
Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči
lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!” On mu odgovori: “Učitelju, sve sam
to čuvao od svoje mladosti.” Isus ga nato
pogleda, zavoli ga i rekne mu: “Jedno ti
nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj
siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A
onda dođi i idi za mnom.” On se na tu
riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik
imetak. Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: “Kako li će teško imućnici
u kraljevstvo Božje!” Učenici ostadoše
zapanjeni tim njegovim riječima. Zato
im Isus ponovi: “Djeco, kako je teško u
kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice
iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.”
Oni se još većma snebivahu te će jedan
drugome: “Pa tko se onda može spasiti?”
Isus upre u njih pogled i reče: “Ljudima
je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve
moguće!” Petar mu poče govoriti: “Evo,
mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.”
Reče Isus: “Zaista, kažem vam, nema ga
tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene
i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom
vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece,
i polja - i u budućem vijeku život vječni.

Riječ Gospodnja!

RASPORED SVETIH MISA

Ponedjeljak, 15. 10. - Sv. Terezija Avilska
18.00: Iva Luburić za pokojne ANTU
Luburića, IVANA, RUŽU i STOJU i ost.
pok. iz obitelji
*18.00: Jozo Mandarić za pokojne roditelje
MARIJANA i MARU
Utorak, 16.10. - Sv. Hedviga redovnica
18.00: Mirko i Marija Jelčić za pokojne
ŠIMUNA, SLAVU i NIKU
*18.00: Ivanka i Tomo Pekić za pok.
roditelje BERNARDA, STJEPANA i VERONIKU
Srijeda, 17.10. - Sv. Ignacije Antiohijski
18.00: Drago Gadže za pok. roditelje ANDRIJU i MILICU, braću PERU i JAGU,
sestru ZORU i tetku KATU
*18.00: Obitelj Nikše za pok. MATU i
MARU
Četvrtak, 18.10. - Sv. Luka Evanđelista
18.00: Iva Landeka za pok. JANJU,
STANKA, MARTINA i sestru VESELKU
*18.00: Ivan Šimović za pok. don MATU
Šimovića
Petak, 19.10. - Sv. Petar Alkantarski
18.00: Srećko Šimović za pok. oca FRANU
i ost. pokojne
*18.00: Ruža Raše za pok. ANTU i sve
pok. iz obitelji Raše
Subota, 20.10. - Sv. Andrija Kretski
18.00: Veselko Buntić za pok. roditelje
IVANA i VINKU, MILU, JAKU i ost.
pok. iz obitelji
*18.00: Darinka Luburić za sve pok. iz
obitelji Luburić
Nedjelja, 21. 10.: 29. KROZ GODINU
8.00: Misa u svetištu
9.30: Misa u Zvirovićima
11.00: Misa u svetištu

GODINA VJERE
U mostarskoj katedrali je jučer (13.10.)
u 18.00 sati na svečanoj svetoj Misi
proglašeno otvaranje Godine vjere za naše
hercegovačke biskupije. Mons. Ratko Perić,
slijedeći odluku svetoga Oca - koji je
Godinu vjere proglasio za opću Katoličku
Crkvu u svijetu - želio je i sam na svečan
način otvoriti ovu milosnu Godinu u našoj
Mostarsko-Duvanjskoj i Trebinjsko-Mrkanskoj biskujpiji.
Tom prigodom su, uz dekane i brojne
župnike, iz svih župa Hercegovine, ukupno
81, došli i po jedan bračni par kao predstavnici svojih župa koji su preuzeli svijeću
za Godinu vjere i donijeli je u svoje župe.
Na toj svijeći stoji natpis Obitelj - žarište
vjere, što je ujedno i moto Godine vjere
naših hercegovačkih biskupija. Svijeća će
kroz cijelu Godinu vjere stajati pored oltara
u župnoj crkvi i podsjećati nas kako u ovoj
milosnoj godini trebamo iskreno živjeti svoju vjeru kroz molitvu, sakramente, dobra
djela, post, klanjanje i osobno obraćanje.
Mi će mo u našoj župi i svetištu Presvetoga
Srca Isusova također nastojati na što bolji
mogući način provesti Godinu vjere kroz
razne župne aktivnosti:
- klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom četvrtkom od početka studenoga
- predavanja za mlade i sve župljane koja će
sadržavati teme o vjeri, nevjeri, praznovjerju, vjerodostojnosti, svjedocima vjere itd.
- što revniji dolazak na nedjeljne Mise i zornice koje ćemo prikazivati za rast u vjeri
- djela milosrđa kroz Misijku nedjelju,
Nedjelju Caritasa, caritasove kutijice, korizmenu žrtvu odricanja za druge
- devetnica Presvetom Srcu Isusovu u kojoj
ćemo pokazati što nam znači vjera u Isusa
- devetnica Božanskom milosrđu koja počinje
na Veliki petak i traje do Malog Uskrsa
- hodočašće Kraljici Mira u Hrasno, 12. svibnja
- zborovanje velikih župnih zborova za Mariju
Majku Crkve u katedrali, 20. svibnja 2013.
- zborovanje dječjih župih zborova u Stocu, 1.
lipnja 2013.
Ostale aktivnosti najavljivat ćemo tijekom vremena.
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