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. 48/2012 (145) ◆ 25. studenoga 2012. ◆ Liturgijska godina - B

Iduće nedjelje, 2. prosinca je prva nedjelja
Raspored vjeronauka
došašća i prva nedjelja u mjesecu Mise su
samo u svetištu u 8 i 11 sati.
PONEDJELJAK:
U iduću subotu, 1. prosinca, zakazuDrugi razred - 8 i 15 sati
jemo skupštinu “Novoga srca” u 18.00
Treći razred - 8 i 16 sati
sati. Molim sve pročelnike sekcija i njiUTORAK:
hove zamjenike, sve članove sekcija: liturČetvrti razred - 8 i 14 sati
gijske, medijske, nogometne i dramske
Peti razred - 8 i 15 satu
da se odazovu i dođu na ovu skupštinu.
Šesti razred - 8 i 15 sati
Također pozivam sve mlade koji se žele
PETAK:
priključiti “Novom srcu” da dođu kako
Sedmi razred - 8 i 15.30 sati
bismo analizirali dosadašnji rad i vidjeli
SUBOTA - Krizmanici:
što možemo organizirati za Godinu vjere.
Osmi razred - 8 sati
Također molim i počasne članove da se
Prvi srednje - 9 sati
odazovu. Učlaniti se može svaki mladi koji
je završio krizmu. Kanimo uslikati i upiMINISTRIRAJU:
sati sve članove i staviti ih na službenu web
Svetište, nedjelja, 2.12. u 8.00:
stranicu župe. Naravno da će oni koji se
Grupa
A: Matej Luburić, Marin Dragićević,
učlane odgovorno prihvatiti svoju zadaću
Marko Primorac, Stipe Dodig, David
i doprinijeti zajedničkim susretima, idejama i akcijama koje budemo organizirali. Milićević, Matej Dragićević, Hrvoje Brkić,
Molimo sve krizmanike i krizmanice da
Ante Milićević, Nikola Rašić
odmah odrede svoje kume i kumove. Ako
Svetište, nedjelja, 2.12. u 11.00:
su kumovi iz drugih župa trebaju odmah
Grupa B: Nikola Jurković, Domagoj
izvaditi potvrde u svojim župama da mogu
kumovati. Te njihove potvrde krizmanici Jurković, Zvonimir Jurković, Antonio Kozina,
trebaju donijeti župniku kad imaju vjero- Žarko Lauc, Nikola Lauc, Luka Sušac, Filip
nauk. Ako je neki krizmanik kršten u neJakov Mihaljević, Petar Luburić
koj drugoj župi treba donijeti potvrdu o
krštenju iz te župe.
ČITAČI:
U petak je klanjanje Presvetom OltarSvetište - nedjelja, 2.12. u 8.00:
skom Sakramentu od 17 do 18 sati. Pozi- Ljilja Raše, Ana Šimović
vamo sve koji mogu da dođu i žrtvuju
jedan sat tjedno u Godini vjere za GosSvetište - nedjelja, 2.12. 11.00:
- Marija Raše, Vlado Jurković
podina. Iskrena hvala svima onima koji
dolaze.
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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

34. nedjelja kroz godinu VJERE - KRIST KRALJ

Ja sam
kralj.
Ja sam se
zato rodio
i došao na
svijet da
svjedočim
za istinu.
Tko je god
od istine,
sluša moj
glas.

Č I TA N J A I E VA N Đ E L J E

Čitanje knjige proroka Danijela

ALELUJA
Blagoslovljen onaj koji dolazi
u ime Gospodnje,
Blagoslovljeno kraljevstvo Oca našega
Davida koje dolazi

Gledah u noćnim viđenjima i gle, na
oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji.
On se približi Pradavnome i dovedu ga k
njemu. Njemu bi predana vlast, čast i
kraljevstvo, da mu služe svi narodi, pleČitanje svetog Evanđelja po Ivanu
mena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna
i nikada neće proći, kraljevstvo njegovo
U ono vrijeme: Pilat upita Isusa: “Ti li si
neće propasti.
židovski kralj?” Isus odgovori: “Govoriš li
Riječ Gospodnja!
ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o
meni?” Pilat odvrati: “Zar sam ja Židov?
Tvoj narod i glavari svećenički predadoše
PSALAM
te meni. Što si učinio?” Odgovori Isus:
Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven
“Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta.
Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga sviGospodin kraljuje u sjaj zaodjeven
jeta, moje bi se sluge borile da ne budem
Gospodin zaodjeven moću i opasan
predan Židovima. Ali kraljevstvo moje
Čvrsto stoji krug zemaljski
nije odavde.” Nato mu reče Pilat: “Ti si
Neće se poljuljati
dakle kralj?” Isus odgovori: “Ti kažeš: ja
Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona
sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na
Ti si od vječnosti
svijet da svjedočim za istinu. Tko je god
od istine, sluša moj glas.”
Tvoja su obećanja vjere predostojna
Riječ Gospodnja!
Svetost se dolikuje Domu tvojemu
Gospodine, u sve dane
KRIZMA - 6. travnja u 17 sati
Biskup je pozitivno odgovorio na naš zamolbu za datum krizme. Tako službeno
obznanjujemo: krizma u našoj župi biti će
Isus Krist jest Svjedok vjerni, Prvorođenac u subotu, 6. travnja 2013. u 17 sati, a Prva
od mrtvih, Vladara nad kraljevima zem- sveta pričest u nedjelju, 7. travnja u 10 sati.
aljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha te nas
učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i
Probe:
Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke
Vrelo života - četvrtak 19.30
vjekova! Amen! Gle, dolazi s oblacima i glePlamen ljubavi - subota 15.00
dat će ga svako oko, svi koji su ga proboli, i
Plavi anđeli - subota 10.45
naricat će nad njim sva plemena zemaljska.
Tamburaši - utorak 19.30
Da! Amen. Ja sam Alfa i Omega, govori
Gitaristi - utorak 20.15
Gospodin Bog - Onaj koji jest i koji bijaše i
Gitaristi početnici - ponedjeljak u 17.00
koji dolazi, Svevladar.
Ministranti - subota u 10 sati
Riječ Gospodnja!
Čitanje Otkrivenja svetoga
Ivana apostola
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RASPORED SVETIH MISA

Ponedjeljak, 26.11. - Sv. Leonard
7.30: Branko Alilović za duše u čistilištu
Utorak, 27.11. - Sv. Franjo Antun Fasani
7.30: Ivica Penava s djecom za pok. muža
BLAGU
*7.30: Blago Lauc za pok. coa JURU Lauca
Srijeda, 28.11. - Sv. Jakov Markijski
17.00: Djeca za pok. roditelje ZLATU i
FRANU Dragićević i ostale pok. iz obitelji
*17.00: Slavica Bule za pok. roditelje PETRA i
STOJU i brata ZVONKU
Četvrrtak, 29.11. - Sv. Jakov Markijski
17.00: Obitelj Bule za pokojonog BERNARDA Bulu
*17.00: Marinko Lauc s obitelji za pok.
FILOMENU Lauc
Petak, 30.11. - Sv. Andrija, apostol
7.30: Mladen Luburić za pok. oca MIŠKA
i majku STANU, sestru ZLATU i zeta
DRAGU
*7.30: Božica Luburić za pok. oca PETRA, majku ŠIMU, braću i sestre i sve. pok.
iz obitelji
17.00-18.00: Klanjanje!
Subota, 1.12. - Sv. Florencija
7.30: Vesna Vukšić za pok. svekrvu IVU,
svekra MARIJANA, muža MARKA, zaovu
JANJU i ost. pok. iz obitelji
*7.30: Obitelj Bule za pok. MARU

OBITELJSKA SVIJEĆA VJERE
MOLIMO U OBITELJI UZ
OBITELJSKU SVIJEĆU VJERE
U našoj župi pripremili smo i Obiteljsku
svijeću vjere. Uz obiteljsku svijeću vjere je
također i listić s dvije molitve: Apostolsko
vjerovanje i Ispovijest vjere Hrvata katolika.
Pored molitava je slika Presvetoga Srca
Isusova. Svrha Obiteljske svijeće vjere jest
da svaka obitelj ponese svijeću kući i listić
s molitvama. Pored upaljene Obiteljske
svijeće vjere izmolit će ove dvije molitve.
Ako obitelj moli zajedničku večernju
molitvu onda će još nadodati ove molitve
koje se mole uz Obiteljsku svijeću vjere.
Ne bi valjalo da netko uzme Obitesljku
svijeću vjere i držai je kao ukras u kući
bez molitve. Bolje onda da je ne uzima.
Može također dijete koje ide na vjeronauk
izmoliti pred svima ove molitve. Svijeća se
može uzeti narednih nedjelja, a nalazi se u
dnu crkve. Obitesljka svijeća vjere s listom
i slikom stoji 1 KM. Cilj Obiteljske svijeće
vjere jest da se pored upaljene svijeće moli a
ne da se uzme pa da stoji kao ukras u kući.
Kroz Godinu vjere možemo barem svake
večeri izmoliti ove dvije molitve. Neka to
bude naš doprinos za Godinu vjere. Ako
neka obitelj moli više to je onda za svaku
pohvalu. Neka Gospodin blagoslovi vašu
obiteljsku molitvu uz Obiteljsku svijeću
vjere.

Nedjelja, 2.12.: PRVA DOŠAŠĆA
8.00: Misa u svetištu
11.00: Misa u svetištu
Crkveni brak žele sklopiti Marin
Barišić, zak. sin Joze Barišića i Ljilje r.
Marković iz Studenaca i Slavica Markota, zak. kći Mariofila Markote i Ružice
r. Vasilj iz Gabela Polja. Vjenačnje je
predviđeno 8. 12. 2012. u Gabeli Polje.
Ako netko ima kakvu primjedbu na
ovo vjenčanje treba obavijestiti ovaj
župni ured. Mladencima želimo svaki
Božji blagoslov.
3

