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. 34/2012 (131) ◆ 19. kolovoza 2012. ◆ Liturgijska godina - B

Iduće nedjelje, 26. kolovoza, svete Mise
biti će u svetištu u 8 i 9.30 sati, te u
Zvirovićima u 9.30.
Prošlog petka imali smo sastanak sa
Župnim pastoralnim vijećem i predsjednicima Mjesnih zajednica sa područja
župe. Govorili smo o konkretnim stvarima vezanim uz autocestu koja prolazi kroz
našu župu. Svatko je iznio svoje prijedloge
i zahtijeve koje bi trebalo staviti u pisanu
formu i kontaktirati Općinu koja mora
dati svoju suglasnost sa prijedlozima. Stoga smo dogovorili da se idućeg tjedna sastanu čim prije načelnik općine Nevenko
Barbarić, glavni šef investicije autoputa
“Ceste BiH”, predsjednici Mjesnih zajednica koje pripadaju općini Ljubuški,
župnik don Ivo Šutalo i drugi odgovorni
za ovo naše područje i vide što se može
najbolje učiniti. Sastanak će biti u školi u
Studencima.
Također se idući tjedan trebaju sastati
predsjednik mjesne zajednice Zvirovići sa
suradnicima, članovi Župnog pastoralnog
vijeća s tog područja i druge odgovorne
osobe da se vidi što se konkretno treba
učiniti na području Zvirovića vezano uz
prilazne puteve, ceste, ograde, kuće i druge
objekte.
Idući tjedan trebaju se sastati i predsjednik Mjesne zajednice Prćavci sa svojim
suradnicima i članovima Župnog pastoralnog vijeća s tog područja da se promotri
što se konkretno može učiniti na ovom
prostoru vezano uz autocestu i njezin
prolazak kroz ovo mjesto.
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Proslava stote godišnjice smrti fra Nikole
Šimovića je, kako smo i najavili, 12. rujna.
Započet ćemo sa simpozijem o njegovu
životu i djelu u 15.00 sati gdje će predavači
govoriti o važnosti njegove uloge iz razinih
aspekata. Zatim ćemo slaviti svetu Misu
u 18.00 sati u župnoj crkvi u Studencima
koju će predvoditi biskup Tomo Vukšić.
Nakon toga će biti domijenak za uzvanike u
Župnom pastoralnom centru u Studencima.
Planira se izdati knjiga koja će obuhvatiti
život i rad fra Nikole, prvoga franjevačkog
provincijala u Hercegovini. Neki vjernici
su za ovu proslavu već dali svoj doprinos, a
pozivamo i druge da se odazovu kako bismo
ovu stogodišnjicu što ljepše proslavili.
Upozoravamo djecu i mlade da se lijepo
ponašaju po putu, ne lome znakove i ne
šaraju po njima jer je to ružna slika i o njima i o njihovoj obitelji.

Tjedno glasilo župe Studenci

20. NEDJELJA KROZ GODINU

Tijelo je
moje jelo
istinsko,
krv je moja
piće istinsko. Tko
jede moje
tijelo i pije
moju krv, u
meni ostaje i ja u
njemu.

Fra Nikola Šimović

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

IDUĆE NEDJELJE SVETE MISE U SVETIŠTU:

u 8.00 i 9.30

(radi velikih vrućina!)

Č I TA N J A I E VA N Đ E L J E

Čitanje knjige Izreka
Mudrost je sazidala sebi kuću, i otesala
sedam stupova. Poklala je svoje klanice,
pomiješala svoje vino i postavila svoj stol.
Poslala je svoje djevojke da objave svrh
gradskih visina: ”Tko je neiskusan, neka
se svrati ovamo!” A nerazumnima govori:
”Hodite, jedite od mojega kruha i pijte
vina koje sam pomiješala. Ostavite ludost,
da biste živjeli, i hodite putem razboritosti.”
Riječ Gospodnja!

PSALAM

Čitanje Poslanice svetoga Pavla
apostola Efežanima
Braćo! Razmotrite dakle pomno kako
živite! Ne kao ludi, nego kao mudri! Iskupljujte vrijeme jer dani su zli! Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja
Gospodnja! I ne opijajte se vinom u kojem
je razuzdanost, nego - punite se Duhom!
Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu! Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu
Gospodina našega Isusa Krista!
Riječ Gospodnja!

Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin

ALELUJA

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba
Njegova će mi hvala biti svagda na ustima
Nek se Gospodinom duša moja hvali
Nek čuju ponizni i nek se raduju

Tko jede moje tijelo i pije moju krv
u meni ostaje i ja u njemu,
govori Gospodin

Veličajte sa mnom Gospodina
Uzvisujmo ime njegovo zajedno
Tražio sam Gospodina i on me usliša
Izbavi me od straha svakoga
U njega gledajte i razveselite se
Da se ne postide lica vaša
Eto, jadnik vapi i Gospodin ga čuje
Izbavlja ga iz svih tjeskoba
Anđeo Gospodnji tabor podiže
Oko njegoovih štovalaca da ih spasi
Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin
Blago čovjeku koji se njemu utječe

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: “Ja
sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko
bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke.
Kruh koji ću ja dati tijelo je moje - za život
svijeta.” Židovi se nato među sobom prepirahu: “Kako nam ovaj može dati tijelo
svoje za jelo?” Reče im stoga Isus: “Zaista,
zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela
Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove,
nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo
moje i pije krv moju, ima život vječni; i
ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je
moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u
meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene
poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i
onaj koji mene blaguje živjet će po meni.
Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao
onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko
jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.”

RASPORED SVETIH MISA

Ponedjeljak, 20.8. - Sv. Bernard
7.30: Antonija Jung za pok. roditelje
JELU i PERU Alilović
Utorak, 21.8. - Sv. Pio X., papa
7.30: Milan Luburić za pok. roditelje
ANTU i ANICU, sestru SLAVU, brata
PERU i ost. pok. iz obitelji
Srijeda, 22.8. - BD Marija Kraljica
7.30: Zora Petković za pok. sina NIKICU, te BLAGU, NIKOLU i KATU
Četvrtak, 23.8 - Sv. Ruža Limska
7.30: Mara Nikše za pokojne: NIKOLU,
MILU i JOZU Dragićević
*7.30: Marinko Petković za pok. majku
PETRU
Petak, 24. kolovoza - Sv. Bartol
16.30: Vjenčanje:
Josip Dugandžić i Marina Raše
18.30: Vjenčanje:
Zoran Čuljak i Vesna Pavlović
Subota, 25. kolovoza - Sv. Ljudevit IX.
7.30: Nevenka Luburić za pok. DRAGU,
CVITANA, NIKU, ANICU i RUŽU
Milićević

MINISTRANTI I ČITAČI

MINISTRIRAJU:
Svetište, nedjelja, 26. 8. u 8.00:
Andrijano Džeko, Slaven Dragićević,
Zvonimir Jurković, Hrvoje Brkić.
Svetište, nedjelja, 26. 8. u 9.30:
Antonio Kozina, Marin Dragićević,
Stipe Dodig, Luka Sušac
ČITAČI:
Svetište - nedjelja, 26. 8. u 8.00:
- Ivica Luburić, Vlado Jurković
Svetište - nedjelja, 26. 8. u 9.30:
- Ante Petković, Ana Kraljević
ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ
Crkveni brak žele sklopiti Ivan Jelčić,
zak. sin Veselka Jelčića i Zdenke r.
Karačić iz Stubice i Anita Barišić, zak.
kći Ivana Barišića i Zlate r. Dugandžić
iz Studenaca. Vjenčanje je predviđeno
u Studencima 1. 9. 2012. Ako tko ima
kakvu primjedbu na ovo vjenčanje
dužan je javiti ovom župnom uredu.
Mladencima želimo svaki Božji blagoslov.

Nedjelja, 26.8. - 19. KROZ GODINU
8.00: Misa u svetištu
9.30: Misa u Zvirovićima
9.30 Misa u svetištu

Riječ Gospodnja!
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