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Župni list

ŽUPNI OGLASI

Godište IV. ◆ br. 32/2016 (335) ◆ 31. srpnja 2016. ◆ Liturgijska godina - C

Iduće nedjelje, 7. 8., svete Mise slaviti
ćemo u svetištu u 8, te u Stubici u 9.30.
Nedjeljne Mise kroz srpanj i kolovoz u
župi su: svetište u 8 sati, filijala u 9.30.
Mise radnim danom su u 7.30.
Iduće nedjelje, 7.8. svetu Misu u 8 sati
pjeva župni zbor “Vrelo života”, a 14. 8.
će pjevati dječji zbor “Plavi anđeli”.
Župni zbor “Vrelo života” danas je sa
župnikom u Brelima. Župnik don Ivo
predvoditi će svetu Misu, tj. prvi dan
trodnevnice u čast sv. Stjepanu kome
je župa Brela posvećena. Župnik don
Stjepan Lončar pozvao je naš veliki zbor
da uveliča ovu trodnevnicu svojim liturgijskim pjevanjem. Nakon svete Mise slijedi ručak za zbor, nakon čega će članovi
zbora, ako bude lijepo vrijeme iskoristiti
prelijepe plaže u Brelima i okupati se.
Želimo im lijep dan, duhovno obogaćenje,
lijepo more i sretan povratak svojim
domovima.
Na prvi petak će ispovijed biti u 6.30, a
Misa u 7 sati.
ZAJEDNIČKA PROBA ZBOROVA
ČETVRTAK - 20.00
Zajednička proba “Vrela života”,
dječjeg zbora “Plavi anđeli”, bećara,
tamburaša i gitarista je u četvrtak
u 20.00 sati. Ovaj združeni zbor
pjevati će na Mladoj Misi don Ilije
Petkovića. Molimo da svi dođu kako
bi se što bolje pripremili za Mladu
Misu.
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MLADA MISA U NAŠOJ ŽUPI
Mladu Misu u našoj župi mladomisnika don Ilije Petkovića slaviti ćemo
13. kolovoza 2016. u svetištu u 11 sati.
Tko se želi uključiti u organizaciju i
pomoć mladomisniku može to učiniti
na razne načine: novčano, darovati janje,
pršut, paradaiz, luk, paprike, peksimete,
uštipke, kiflice, pite (burek, sirnica) i
slične stvari. Ne darivati piće jer je sve
oko pića dogovoreno, ni torte, tko želi
može darovati suhe kolače. Molimo da
javite u župni ured ili mladomisniku
IDUĆI TJEDAN tako da imamo uvid
u darove mladomisniku kako bi se on
mogao dalje organizirati u pripremi
oko Mlade Mise. Ako netko želi darovati
cvijeće, primiti ćemo jer će cvijeća trebati
za vijenac vrata Milosrđa na župšnoj crkvi
kao i za kićenje mladomisničkog oltara uz
bršljan. Darovi će se donositi par dana
prije Mlade Mise u mladomisnikovu
kuću.
Posebni naglasak stavljamo na konobare. Treba nam ih oko 100. Neka se
momci i djevojke prijave što prije da
znamo koliki broj imamo. Prijavilo ih
se dosada oko 50. Molimo, prijavite se
odmah za pomoć prilikom ručka pod
šatorom. Iskreno hvala.
Pozivnice su uglavnom po župi podijeljene. Ako je netko greškom izostavljen,
molimo da se odmah javi mladomisniku. Hvala lijepo!

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

OSAMNAESTA KROZ GODINU

Tada ću reći duši svojoj:
Počivaj, jedi, pij, uživaj!

Bezumniče!
Već noćas duša će se tvoja
zaiskati od tebe!

M I S N A

Čitanje Knjige Propovjednikove
Ispraznost nad ispraznošću, veli Propovjednik, ispraznost nad ispraznošću, sve
je ispraznost! Jer čovjek se trudi mudro
i umješno i uspješno, pa sve to mora ostaviti u baštinu drugomu koji se oko toga
uopće nije trudio. I to je ispraznost i velika nevolja. Jer što on dobiva za sav svoj
napor i trud koji je pod suncem podnio?
Jer svi su njegovi dani doista mukotrpni,
poslovi mu puni brige; čak ni noću ne
miruje srce njegovo. I to je ispraznost.
Riječ Gospodnja.

PSALAM

O da danas glas Gospodnji poslušate:
ne budite srca tverda
Dođite, kličimo Giospodinu
uzvikujmo hridi Spasitelju svome
pred lice mu stupimo s hvalama
kličimo mu u pjesmama
Dođite, prignimo koljena i padnimo nice
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori
Jer on je Bog naš
a mi narod paše njegove
ovce štio on ih čuva
O da danas glas mu poslušate
ne budite srca tvrda kao u Meribi
kao u dan mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši
iskušavahu premda vidješe djela moja

Č I T A N J A

Čitanje Poslanice
svetoga Pavla apostola Kološanima
Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite
što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu!
Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta
umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u
Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada
ćete se i vi s njime pojaviti u slavi. Umrtvite dakle udove svoje zemaljske: bludnost,
nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu –
to idolopoklonstvo! Ne varajte jedni druge!
Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima i obukoste novoga, koji se obnavlja za
spoznanje po slici svoga Stvoritelja! Tu više
nema: Grk – Židov, obrezanje – neobrezanje, barbar – skit, rob – slobodnjak, nego sve
i u svima – Krist.
Riječ Gospodnja.
ALELUJA

Ne živi čovjek samo o kruhu
nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Netko iz mnoštva reče
Isusu: »Učitelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom baštinu.« Nato mu on reče:
»Čovječe, tko me postavio sucem ili djeliocem nad vama?« I dometnu im: »Klonite
se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje.« Kaza im i prispodobu: »Nekomu
bogatu čovjeku obilno urodi zemlja pa u
sebi razmišljaše: ‘Što da učinim? Nemam
gdje skupiti svoju ljetinu.’ I reče: ‘Evo što
ću učiniti! Srušit ću svoje žitnice i podignuti veće pa ću ondje zgrnuti sve žito i dobra svoja. Tada ću reći duši svojoj: dušo,
evo imaš u zalihi mnogo dobara za godine
mnoge. Počivaj, jedi, pij, uživaj!’ Ali Bog
mu reče: ‘Bezumniče! Već noćas duša će se
tvoja zaiskati od tebe! A što si pripravio,
čije će biti?’ Tako biva s onim koji sebi
zgrće blago, a ne bogati se u Bogu.«
Riječ Gospodnja.
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RASPORED SVETIH MISA

Ponedjeljak, 1.8. - Sv. Alfonzo Liguori
19.00: Obitelj Skoko za pok. djeda MARKA i baku MATIJU, i sve pok. iz obitelji
Pavlović i Brkić
*19.00: Obitelj Skoko za pok. ZVONKU,
MARKA i SILVU Brkić

ISPOVIJED STARIH I NEMOĆNIH
ISPOVIJED STARIH I NEMOĆNIH
Utorak - 2.8.
Usjek, Prćavci, Zvirovići, Bitunjani,
Dugandžije (ispovijeda mladomisnik)
Srijeda; - 3.8.
Donji Studenci: od Stane Barišić uz
glavnu prometnicu, Jurkovići, Trseljevina (ispovijeda mladomisnik)
Srijeda - 3.8.
Gornji Studenci, (Buntići, Ereši), Guljevina, Glavica, Stubica (ispovijeda župnik)
Ispovijed počinje u 7 ujutro radi vrućina.
Stoga su Mise ta dva dana u 19 sati.

Utorak, 2.8. - Gospa od Anđela
19.00: Obitelj za pokojnu IVU Vukšić (1.
godišnjica)
*19.00: Ivan Vukšić za pok. oca LOVRU,
djeda IVANA, babu MARTU i rođaka
VLADU
*19.00: Ivan Vukšić za pok. djeda VIDAKA, babu ANICU, ujake MARKA, STANBiti će svećenicima lakše ispovijedati ako se
KA, TOMISLAVA i tetke ANĐU, MILU i
više osoba skupi na jednome mejstu
DRAGU
*19.00: Radoslav Luburić za pok. oca
IVANA (IĆU) i djeda FRANJU, baku AN- POMOĆ SALOMONSKIM OTOCIMA
ICU i ost. pok. iz obitelji
Sestra Ruža Raič, misionarka na Salomonskim otocima, rodom iz župe Hrasno,
Srijeda, 3.8. - Bl. Augustin Kažotić,
uputila je hitan apel za pomoć. Negdje krasv. Stjepan, đakon i mučenik (Našašće)
7.30: Obitelj Skoko za pok. ANDRIJU i jem osmog mjeseca imaju Susret mladih na
koji će doći više tisuća mladih. Treba ih sve
JANJU Bule
*7.30: Obitelj Skoko za pok. ŽARKA i zbirnuti. U panici su kako ih sve prehraniti,
ako ništa rižom. A treba ih i napojiti. Stoga
MARKA Vranjkića
mole za novčanu pomoć kako bi mogli sve
te namirnice nabaviti.
Četvrtak, 4.8. - Sv. Ivan Maria Vianey
7.30: Obitelj za pok. SREĆKA Brajkovića Učiniti ćemo gestu ljubavi pa ćemo iduće
*7.30: Ljubica Nikše za pok. oca IVANA, nedjelje po 10 ili 20 KM nakon Mise staviti
tetke ANICU i ŠIMU i sve pok. iz obitelji u košaru koju budu držali ministranti ispred crkve.
Vjernici naše župe uvijek su imali srce za
Petak, 5.8. - Gospa Snježna
7.00: Bosa Paradžik za pok. roditelje najpotrebnije. Iskreno hvala svima onima
koji pokažu dobrotu srca i udijele za Susret
NIKOLU i MILU Dragićević
mladih na Salomonskim otocima. Dakle,
Subota, 6.8. - Preobraženje Gospodinovo iduće nedjelje je skupljanje u svetištu i Stubici, gdje slavimo Mise.
17.00: Vjenčanje:
Ante Turudić i Ivana Pehar
ČITAČI:
18.00: Vjenčanje:
Nedjelja, 7.8.2016. - Svetište - 8.00:
Antonio Perić i Josipa Kraljević
Ljilja Raše, Branko Alilović
Nedjelja, 7.8. - Stubica - u 9.30:
Nedjelja: 7.8. - 19. KROZ GODINU
Slavica Jelčić, Gabrijela Pehar
8.00: Misa u Svetištu
9.30: Misa u Stubici
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