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88323 Studenci, tel. 039 844-261
Župnik 063 349-201
email: ivosutallo@gmail.com

ŽUPNI OGLASI
Iduće nedjelje, 22. svibnja, je svetkovina
Presvetoga Trojstva. Svete Mise slaviti ćemo
u Svetištu u 8 i 11 sati te u Stubici u 9.30
Devetnicu Srcu Isusovu započinjemo na
Tijelovo, 26. svibnja, s večernjom svetom
Misom i procesijom oko župne crkve.
Oni koji žele darovati za Srce Isusovo
janje, kozle, pršut, piće ili nešto drugo
neka se čim prije jave da znamo, kako
bismo mogli znati s čime raspolažemo.
Iskrena hvala svima koji se s bilo kakvim
svojim darom jave za pripomoć župi.
Dan žrtava župe Studenci slaviti ćemo
ove godine 29. svibnja svečanom svetom
Misom u 10 sati. Dan žrtava ove godine
pada u devetnici Srcu Isusovu, pa će te
nedjelje biti i redovna večernja sveta Misa
devetnice.
Večer folklora ove godine održati će se u
subotu, 28. svibnja.
PROBE:
Vrelo života - četvrtak u 20.00
Plavi anđeli - subota u 10.30
Gitaristi stariji - ponedjeljak u 17.00
Gitaristi početnici - ponedjeljak 19.30
Tamburaši - utorak u 19.30
Folkloraši najmlađi - petak u 19.00
Folkloraši mladi - petak u 19.45
Folkloraši veliki - petak u 20.30
Ministranti - subota u 10.00
ČITAČI
Nedjelja, 22.5. - Svetište, u 8 sati:
David Milićević, Viktorija Bošnjak
Nedjelja, 22.5. - Stubica, 9.30:
Andrijana Vlatka Jelčić, Slavica Jelčić
Nedjelja, 22.5. - Svetište, 11.00:
Branko Alilović, Sanela Pokrjačić
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Molimo sve obitelji iz župe da u župuni
ured odmah jave ako netko u obitelji oboli, ako netko ide na operaciju, ako je netko
otišao na kakav pregled ili u bolnicu Split
ili Zagreb. Župnik bi želio svakoga bolesnika u župi obaći ili posjetiti, pogotovo
ako je obolio iznenada, želio bi ga obaći u
Mostaru u bolnici, ako se tamo nalazi. Ali
ako ne zna niti za njegovu bolest, niti da je
recimo u mostarskoj bolnici, onda ga ne
može ni obaći ni posjetiti, sve ako se nađe
u mostarkoj bolnici radi nekoga drugoga.
Svake ćemo naime nedjelje na koncu svete
Mise uvijek izmoliti jedan Oče naš, Zdravo Mariju i Slava Ocu za sve naše bolesnike da ih Gospodin okrijepi i pomogne u
njihovoj bolesti. Iskrena hvala.
U ovoj Godini milorđa obaći ćemo
sve naše stare i nemoćne, ispovjediti ih i
pričestiti za Srce Isusovo, tj. idući tjedan,
premda ih godišnje tri puta obilazimo: za
Božić, Uskrs i Veliku Gospu. Ako imate
nekoga svoga prijaviti, učinite to odmah
kako bi ga obašli, ispovjedili i pričestili.
Sastanak uprave Studenčice je u utorak u
20.30. Molimo sve članove da dođu kako
bismo dogovorili detalje u vezi Dana žrtava
i Večeri folklora u devetnci Srca Isusova.
Stigao je novi broj Glasnika Srca Isusova i
Marijina. Neka pretplatnici preuzmu svoj
broj.
U našoj župi preminuli su Tadija
Dugandžić, pokopan u Dugandžijama i
Mara Sušić, pokopana u Bitunjanima. Pomolimo se za njihovu dušu.

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

Župni list
Tjedno glasilo župe Studenci
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duhovi

Duh Sveti,

koga će Otac poslati u moje ime,

poučavat će vas o svemu
i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.«

M I S N A

Čitanje Djela apostolskih
Kad je došao dan Pedesetnice, svi su bili
zajedno na istome mjestu.
I eto iznenada šuma s neba, kao kad se
digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj
su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni
razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima,
kako im već Duh davaše zboriti.
A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi
pobožni iz svakog naroda pod nebom.
Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i
smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim
jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se
govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore
Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas
čuje na svojem materinskom jeziku?
Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i
Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva
libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi
– svi ih mi čujemo gdje našim jezicima
razglašuju veličanstvena djela Božja.«
Riječ Gospodnja.
PSALAM
Pošalji Duha svojega, Gospodine, i
obnovi lice zemlje!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Puna je zemlja stvorenja tvojih.
Ako dah im oduzmeš, ugibaju
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju
i tako obnavljaš lice zemlje.
Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.
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Č I T A N J A

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola
Rimljanima
Braćo: Oni koji su u tijelu ne mogu se Bogu
svidjeti. A vi niste u tijelu, nego u Duhu,
ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li
tko Duha Kristova, taj nije njegov.
I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo
zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa
od mrtvih prebiva u vama,
Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit
će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji
prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo,
ali ne tijelu da po tijelu živimo! Jer ako po
tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak
Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet
ćete.
Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta
ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem
kličemo: »Abba! Oče!«
Sâm Duh susvjedok je s našim duhom da
smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i
baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da
se zajedno s njime i proslavimo.
Riječ Gospodnja.
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim
učenicima: »Ako me ljubite, zapovijedi
ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on
će vam dati drugoga Branitelja da bude s
vama zauvijek. Ako me tko ljubi, čuvat će
moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k
njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.
Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva.
A riječ koju slušate nije moja, nego Oca
koji me posla. To sam vam govorio dok
sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti,
koga će Otac poslati u moje ime, poučavat
će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve
što vam ja rekoh.«
Riječ Gospodnja.

RASPORED SVETIH MISA

SVIBANJSKA POBOŽNOST

Svibanjsku pobožnost nastavljamo kroz
Ponedjeljak, 16.5. - Marija Majka Crkve svibanj: u 18.30 Gospina krunica, a u 19.00
19.00: Zdravko Petković za pok. don
sati slavimo svetu Misu. Vjeroučenici će
ZDRAVKA Petkovića
dolaziti po rasporedu kako je dolje napisan,
svaki razred ima svoj dan. Roditelje potičem
Utorak, 17.5. - Sv. Paškal
19.00: Matija Pehar za pok. muža STAN- da prate svoju djecu obzirom na njihove
KA i ost. pok. iz obitelji
dolaske. Saki učenik dužan je doći 4 puta
kroz 4 tjedna na svibanjsku pobožnost.
Srijeda, 18.5. - Kvatre
Krizmanici, sedmi i osmi razred, koji
19.00: Mirko Jelčić za pok. tetu ŠIMU, imaju po jedan ili više minusa, moći će
majku SLAVU, oca NIKOLU i ost. pok. svoje minuse nadoknaditi kroz svibanj
iz obitelji
*19.00: Danica Luburić za pok. majku ako budu došli (osim 4 redovna puta) još
MARICU Pavlović i djeda PERU Sabljića onoliko puta koliko imaju minusa. Tko
ne bude nadoknadio te minuse, onda će u
lipnju nadoknaditi sve zaostatke. Molimo
Četvrtak, 19.5. - Sv. Celestin V., papa
19.00: Obitelj za pok.. PALMU Gadže (1. roditelje da svoju djecu potaknu da dolaze
godišnjica)
na svibanjsku pobožnost redovno.
*19.00: Stoja Pavlović za pok. MATU i A roditelji, koliko mogu, neka dolaze sa
ANICU Pavlović i ost. pok. iz obitelji
svojom djecom na svibanjsku pobožnost.
Petak, 20.5. - Kvatre
19.00: Niko Brkić za pok. majku MILICU
*19.00: Zdenko Džeko za pok. oca
DOMINA
Subota, 21.5. - Kvatre
19.00: Obitelj Rašić za pok. ANTU Rašića
*19.00: Mira Rašić za pok. svekra JOZU,
svekrvu FILOMENU i ost. pok. iz obitelji
Nedjelja: 22.5. - PRESVETO TROJSTVO
8.00: Misa u svetištu
9.30: Misa u Stubici
11.00: Misa u svetištu
ISPOVIJED STARIH I NEMOĆNIH
Utorak - 17.5.
Usjek, Prćavci, Zvirovići, Bitunjani,
Dugandžije
Srijeda; - 18.5.
Donji Studenci: od Stane Barišić uz glavnu
prometnicu, Jurkovići, Trseljevina
Četvrtak -19.5.
Gornji Studenci, (Buntići, Ereši), Guljevina, Glavica, Stubica

Raspored svibanjske pobožnosti
po razredima:
Ponedjeljak - treći razred
Utorak - četvrti razred
Srijeda - peti razred
Četvrtak - šesti razred
Petak - sedmi razred
Subota - osmi razred

ŽENIDBENI NAJVEŠTAJ
Crkveni brak žele sklopiti Marko
Gagro, zak. sin Dragana i Anđelke r.
Lesko iz Međugorja i Martina Alilović,
zak. kći Ilije i Zdenke r. Barbarić iz
naše župe.
Vjenčanje je predviđeno 3. lipnja ove
godine. Ako tko ima kakvu primjedbu
na ovo vjenčanje dužan je javiti ovom
župnom uredu.
Mladencima želimo svaki Božji
blagoslov.
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