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. 43/2012 (140) ◆ 21. listopada 2012. ◆ Liturgijska godina - B

Iduće nedjelje, 28. listopada, svete Mise
Probe:
biti će u svetištu u 8 i 11, te u Stubici u
“Vrelo života” - četvrtak u 20.00
9.30 sati.
“Plamen ljubavi” - subota u 16.00
Listopadsku pobožnost nastavljamo re“Plavi anđeli” - subota u 10.45
dovito. Djeca po razredima predmole krunicu koja počinje u 17.30 nakon čega u Ministranti imaju svoj sastanak u subotu
18.00 sati slijedi sveta Misa.
u 10.00 sati. Molimo sve ministrante da
dođu kako bi se dogovorili za raspored u
RASPORED LISTOPADSKE
ovoj godini. Ako se netko još želi prijaviti
POBOŽNOSTI PO RAZREDIMA
u ministrante neka dođe da ga upišemo.
Napravit ćemo jedno zajedničku fotoPonedjeljak - 2. i 3. razred
grafiju za ovu godinu i uslikati sve minUtorak - 4. razred
istrante pojedinčano. Susret ministranata
Srijeda - 5. razred
iduće godine bit će u Tomislavgradu, 22.
Četvrtak - 6. razred
lipnja. To će biti susret svih ministranata iz
Petak - 7. razred
hercegovačkih župa. Na susret idu samo oni
Subota - krizmanici
koji redovito ministriraju i dolaze na svoje
ministrantske sastanke.
Molimo napose krizmanike da ne izos- Ovih dana su vrata na našoj crkvi popravtaju sa krunice jer će svaki izostanak ljena. Kako su stalno padala pa ih je bilo
nadoknađivati dvostrukim dolaskom na teško otvarati, zovnuli smo majstore da ih
vjeronauk. Molimo roditelje da ih potiču poprave. U tome nam je pomogla bravarija
da idu redovno jer ove školske godine “Mucić” na čelu sa drvodjeljom Krešom
je njihova krizma pa se moraju dobro Šoše. Iskreno se zahvaljujemo i nadamo da
pripremiti na taj sveti sakrament. Godina će sada biti sve u redu s vratima.
vjere nam je poseban poticaj da pokažemo
MINISTRIRAJU:
koliko ljubimo svoju vjeru i vjero-nauk.
Svetište,
nedjelja, 28.10. u 8.00:
Probe folklora su redovito petkom kao
Matej
Luburić,
Domagoj Jurković,
i do sada. Pozivamo sve one koji se žele
Žarko
Lauc,
Nikola Lauc
uključiti da dođu, kako mlade tako i stare
folkloraše. Ima dovoljno mjesta. Folkloraši
Svetište, nedjelja, 28.10. 11.00:
su uvijek svojim nastupima prenosili kulAntonio
Kozina, Marko Primorac,
turno bogatstvo naših krajeva i naše župe
Hrvoje
Brkić,
Ante Milićević, Zdravko
i uvijek uspješno nastupali. Stoga su na
Kapular
ponos cijeloj našoj župi.

29. nedjelja kroz godinu - misijska
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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

Tko hoće
da među
vama bude
najveći,
neka vam
bude
poslužitelj!
I tko hoće
da među
vama bude
prvi, neka
bude svima
sluga.

Č I TA N J A I E VA N Đ E L J E

Čitanje knjige Mudrosti

Čitanje poslanice Hebrejima

Svidjelo se Godpodinu pritisnuti ga bolima. Žrtvuje li život svoj za naknadnicu,
vidjet će potomstvo, produžit’ sebi dane
i Jahvina će se volja po njemu ispuniti.
Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost i
nasititi se spoznajom njezinom. Sluga moj
pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti.

Braćo! Imajući dakle velikoga Velikog
svećenika koji prodrije kroz nebesa - Isusa, Sina Božjega - čvrsto se držimo vjere.
Ta nemamo takva Velikog svećenika
koji ne bi mogao biti supatnik u našim
slabostima, nego poput nas iskušavana
svime, osim grijehom. Pristupajmo dakle
smjelo k Prijestolju milosti da primimo
milosrđe i milost nađemo za pomoć u
pravi čas!

Riječ Gospodnja!

Riječ Gospodnja!

PSALAM

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude
nad nama, kao što se u tebe uzdamo

U ono vrijeme: Pristupe k Isusu Jakov
i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu:
“Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što
te zaištemo.” A on će im: “Što hoćete da
vam učinim?” Oni mu rekoše: “Daj nam
da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna,
a drugi slijeva.” A Isus im reče: “Ne znate
što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem,
ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?”
Oni mu rekoše: “Možemo.” A Isus će im:
“Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni, ali sjesti
meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati
- to je onih kojima je pripravljeno.” Kad
su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih Isus dozva
i reče im: “Znate da oni koji se smatraju
vladarima gospoduju svojim narodima i
velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije
tako među vama! Naprotiv, tko hoće da
među vama bude najveći, neka vam bude
poslužitelj! I tko hoće da među vama bude
prvi, neka bude svima sluga. Jer ni Sin
Čovječji nije došao da bude služen, nego
da služi i život svoj dade kao otkupninu
za mnoge.”

Prava je riječ Gospodnja
I vjernost su sva djela njegova
On ljubi pravdu i pravo
puna je zemlja dobrote Gospodnje
Evo, oko je Gospodnje nad onima
koji ga se boje
Nad onima koji se uzdaju u milost njegovu
Da im od smrti život spasi
Da ih hrani u danim agladi
Naša se duša Gospodinu nada
On je pomoć i zaštita naša
Neka dobrota tvoja, Gospodine,
bude nad nama
Kao što se u tebe uzdamo
ALELUJA
Sin čovječji došao je da služi
i život svoj dade kao otkupninu za mnoge
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Riječ Gospodnja!

RASPORED SVETIH MISA

Ponedjeljak, 22. 10. - Bl. Ivan Pavao II.
18.00: Veselko Sušac za pok. roditelje
LOVRU i MARU te braću IVANA i
ANTU
*18.00: Obitelj Ljubić za pok. STANU i
sve pokojne iz obitelji Ljubić

GODINA VJERE
Biskupi Biskupske konferencije Bosne i
Hercegovine uputili su početkom listopada
2012. svoje Pastirsko Pismo uz Godinu vjere
pod naslovom: “Godina napredovanja na
putu vjere”. Donosimo dio iz toga pisma.

GODINA NAPREDOVANJA
Utorak, 23.10. - Sv. Ivan Kapistranski
NA PUTU VJERE
18.00: Srećko Šimović s obitelji za pok.
Vjera
djeda NIKOLU, babu JOZU, babu
Pojam i činjenicu vjere protumačio je pisac
RUŽU, strica MIJU i IVANA
poslanice Hebrejima, koji joj donosi ovakav
Srijeda, 24.10. - Sv. Antun Marija Claret opis: „A vjera je već neko imanje onoga
18.00: Milenko Selak za pok. oca BLAGU čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti
*18.00: Stanko Vukšić za pok. TOMU i kojih ne vidimo. Zbog nje stari primiše
svjedočanstvo. Vjerom spoznajemo da su
ZORU, IVANA i MARU
svjetovi uređeni riječju Božjom tako te ovo
Četvrtak, 25.10. - Bl. Kat. Kotromanić vidljivo ne posta od nečega pojavnoga“
18.00: Nada Luburić za pok. supruga PE- (11,1-3). Pisac Poslanice, vjerojatno neki
nadahnuti bibličar iz djelokruga sv. Pavla,
TRA i sve pokojne iz obitelji Luburić
*18.00: Ante Barišić za pokojne iz obitelji živi u sigurnosti da je ono, u što on, kao
predstavnik kršćanske zajednice, vjeruje –
posve istinito, i da će se ono čemu se on,
Petak, 26.10. - Sv. Dimitrije
18.00: Obitelj za pokojnu KATU Vego (1. zajedno sa svojom vjerničkom zajednicom
pouzdano nada, sigurno dogoditi. Nada
godišnjica)
koja gleda u buduće zbiljnosti kojih ne vi*18.00: Marko Mucić za pok. roditelje
dimo nije neka isprazna želja, nego jasno i
čvrsto uvjerenje, sigurna „uvjerenost“. KrisSubota, 27.10. - Sv. Evarist
18.00: Mladenka Bule za pok. supruga tovi vjernici su uvjereni i tvrde: ako smo mi
vjerni Bogu sada, Bog je nama vjeran i sada
NIKOLU i ost. pok. iz obitelji
*18.00: Obitelj Penava za pok. sina i brata na zemlji i svojim obećanjima u vječnosti.
Ta nada u vjeri ravna mislima, riječima i
GORANA Penavu
djelima kršćanina. On u toj nadalačkoj
Nedjelja, 28. 10.: 30. KROZ GODINU vjeri živi i umire. Već neko posjedovanje
takve nade po vjeri navodi ga da postupa
8.00: Misa u svetištu
u skladu sa svojom uvjerenošću u buduću
9.30: Misa u Zvirovićima
zbilju.
11.00: Misa u svetištu
11.00: Krštenje: PAULA JELČIĆ
Otac: Mario Jelčić
Majka: Petra r. Mihaljević
SASTANAK MEDIJSKE SEKCIJE
Iduće subote, 27. 10. upriličit ćemo sastanak medijske sekcije u 19.00 sati kako
bi se dogovorili oko božićnog broja “Povezanosti” i rasporedili materijale i članke
za članove sekcije i suradnike. Hvala.

ČITAČI:
Svetište - nedjelja, 28.10. u 8.00:
- Ivica Luburić, Ljilja Raše
Svetište - nedjelja, 28.10. u 11.00:
- Martina Alilović, Bernard Lauc
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