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

ŽUPNE OBAVIJESTI
Iduće nedjelje, 10. svibnja, svete Mise RASPORED BLAGOSLOVA POLJA
slavit ćemo u svetištu u 8 i 11, te u
Bitunjani - 25. travnja u 11.00 sati
Zvirovićima i Stubici u 9.30.
Gornji Studenci - 3. svibnja u 11.00 sati
Umjesto župnog vjeronauka djeca
Stubica - 17. svibnja u 11.00 sati
pohađaju svibanjsku pobožnost po ra- D. Studenci, Dugandžije - Duhovi, 24. 5. u
sporedu koji se nalazi ispod. Djecu ćemo
11.00 sati
upisivati kao na vjeronauku. Molimo da svaZvirovići - 24. lipnja u 11.00 sati
ki razred dolazi onako kako je raspoređen.
Poslije Mise u sakristiji se svi upišu koji su
ČITAČI - NEDJELJA, 10.5.
došli. Molimo roditelje da prate svoju djecu
i potiču da redovito dolaze.
Svetište - Misa u 8.00:
Svibanjsku pobožnost započeli smo u
Viktorija Bošnjak, Luka Sušac
petak, 1. svibnja: klanjanje u 18.00 sati,
Svetište - Misa u 11.00:
Branko Alilović, Ana Dragićević
krunica u 18.30, sveta Misa u 19.00.
Zvirovići - Misa u 9.30:
Matea Kapular, David Brajković
RASPORED PO RAZREDIMA
Stubica - Misa u 9.30:
ZA SVIBANJSKU POBOŽNOST
Ivana Jelčić, Mara Pehar
Ponedjeljak: drugi razred
Utorak: treći razred
Srijeda: četvrti razred
Do sada ste predali 120 formulara o straČetvrtak: peti razred
dalima u II. svj. ratu. Ove žrtve biti će obPetak: šesti razred
javljene u Hrvatskom martirologiju HBK i
Subota: sedmi i krizmanici
BKBiH. Potičemo sve one koji nisu predali
formulare da to učine najkasnije do kraja
svibnja kako bismo ih na vrijeme mogli
PROBE PJEVANJA I SVIRANJA proslijediti biskupijskom povjerenstvu. Uz
popunjene formulare bi bilo dobro priložiti
VRELO ŽIVOTA - četvrtak u 20.00
sliku žrtve, ako ima. Isto tako popunite za
PLAVI ANĐELI - subota u 10.30
oženjene/udate ime supružnika, te imena i
GITARISTI - ponedjeljak u 19.00
godišta rođenja i smrti njihove djece. Ako
je osoba neoženjena onda imena braće i seTAMBURAŠI - ponedjeljak u 19.45
FOLKLOR. POČETNICI - petak u 19.00 stara s godištima rođenja i smrti.
U našoj župi ovih je dana preminula VranMALI FOLKLORAŠI - petak u 19.45
jka Alilović i pokopana je u groblju u GornVELIKI FOLKLORAŠI - petak u 20.30
jim Studencima. Pomolimo se za njezinu
dušu. Oče naš...
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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

Župni list
Tjedno glasilo župe Studenci
Godište VI. ◆ br. 18/2015 (269) ◆ 3. svibnja 2015. ◆ Liturgijska godina - B

5. vazmena nedjelja

Ja

sam
trs,

vi loze.
Tko
ostaje
u meni
i ja
u njemu,
taj
donosi
mnogo
roda.

Č I TA N J A I E VA N Đ E L J E

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Kad je Savao došao u Jeruzalem, gledao se pridružiti učenicima,
ali ga se svi bojahu: nisu vjerovali da je
učenik. Tada ga Barnaba uze i povede
k apostolima te im pripovjedi kako je
Savao na putu vidio Gospodina koji mu
je govorio i kako je u Damasku smjelo
propovijedao u ime Isusovo. Od tada se
s njima slobodno kretao po Jeruzalemu
i smjelo propovijedao u ime Gospodnje.
Govorio je i raspravljao sa Židovima
grčkog jezika pa i oni snovahu pogubiti
ga. Saznala to braća pa ga odvedoše u
Cezareju i uputiše u Tarz. Crkva je po
svoj Judeji, Galileji i Samariji uživala
mir, izgrađivala se i napredovala u strahu Gospodnjem te rasla utjehom Svetoga Duha.

Čitanje Prve poslanice svetoga
Ivana apostola
Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom. Po tom ćemo znati da smo od
istine. I umirit ćemo pred njim srce svoje ako
nas ono bilo u čem osuđuje. Jer Bog je veći od
našega srca i znade sve. Ljubljeni, ako nas srce
ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu. I što
god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi
njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.
I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime
Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni
druge kao što nam je dao zapovijed. I tko
čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On
u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u
nama: po Duhu kojeg nam je dao.
Riječ Gospodnja.

Riječ Gospodnja!

Ti si, Gospodine, hvala moja
posred zbora velikoga!
Pred štovateljima ću tvojim
izvršiti zavjete svoje.
Siromasi će jesti i nasititi se,
hvalit će Gospodina koji ga traže:
nek živi srce vaše dovijeka!
Spomenut će se i Gospodinu vratiti
svi krajevi zemlje;
pred njim će nice pasti sve obitelji
pogana. Njemu će se jedinom klanjati
svi velikani zemlje, pred njim se sagnuti svi što u prah silaze.
I moja će duša za njega živjeti,
njemu će služiti potomstvo moje.
O Gospodinu će se pripovijedati
sljedećem koljenu, o njegovoj pravdi
navješćivati narodu budućem: »Ovo
učini Gospodin!«
HODOČAŠĆE U BLEIBURG
Tonćo Knezović organizira prevoz
u Bleiburg. Polazak u petak,
15.5. u 22.00 sata sa kolodvora u
Ljubuškom. Misa je u subotu u 11
sati. Povratak u subotu poslije sv.
mise. Prijave na tel. 063/321-733.
Cijena je 70 KM.
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ALELUJA
Ostanite u meni i ja u vama, govori
Gospodin: tko ostaje u meni, taj donosi
mnogo roda.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar.
Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on
siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više
roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju
sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama.
Kao što loza ne može donijeti roda sama od
sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne
ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje
u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.
Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.
Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu
i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te
gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ako
ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će
vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.«
Riječ Gospodnja!

RASPORED SVETIH MISA

Ponedjeljak - 4. 5. - Florijan
19.00 : Obitelj za pok. Zdravka Sušića
19.00: Matija Pehar za pok. muža Stanka i sve pok. iz obitelji
Utorak - 5. 5. - Peregrin
19.00: Srećko Šimović s ob. za pok.
djeda Nikolu, baku Jozu i baku
Ružu, te stričeve Miju i Ivana
19.00: Jela Šimović za pok. rod. Tomu
i Ružu Soldo, te braću Marka i
Tomu
Srijeda - 6. 5. - Irenej Srijemski
19.00: Obitelj za pok. Anđelka Perića
(1. god.)
19.00: Mladen Vukšić za pok. Ružu
Vukšić
Četvrtak - 7. 5. - Dujam
19.00: Dragan i Ruža Ereš za pok. rod.
Matu i Ružu Ereš te Nikolu i Matiju Alilović
19.00: Marijan Pehar za pok. rod. Anicu i Iliju i brata Matu
Petak - 8. 5. - Marija Posrednica
19.00: Stanko Vukšić za pok. rod. Ivana
i Maru Vukšić
19.00: Ljilja Sušić za pok. Luku Sušića i
ost. pok. iz obitelji
Subota: - 9. 5. - Pahomije
19.00: Obitelj za pok. Mariju Vukšić
19.00: Ružica Raše za pok. muža Radu,
svekra Peru i svekrvu Matiju
Nedjelja - 10. 5. - 6. Vazmena nedjelja
8.00: Misa u svetištu
9.30: Misa u Zvirovićima
9.30: Misa u Stubici
11.00: Misa u svetištu
KRALJICA MIRA U HRASNU
Potičemo one koji žele otići u nedjelju,
10. svibnja proslaviti Kraljicu mira u
Hrasnu. Svetu Misu u 11.00 sati predvodi mjesni biskup Ratko Perić.

PA PA U S A R A J EV U - 6 . 6 . 2 0 1 5 .
Papa dolazi u Sarajevo u subotu, 6. lipnja
2015. Geslo Papina dolska je: MIR VAMA!
Svečanu svetu Misu sa svećenicima i vjernicima slavit će na stadioniu KOŠEVO istoga dana u 11.00 sati.
Svi vjernici koji žele sudjelovati na Misnom
slavlju s papom Franjom, 6. lipnja 2015.
na stadionu KOŠEVO, trebaju se prijaviti
u svoj župni ured, a župnik će potom prijaviti svoje vjernike Uredu za prijavu i registraciju vjernika u Sarajevu najkasnije do
ponedjeljka, 11. svibnja 2015. Župnici će
dostaviti, u skladu s mogućnostima, ime,
prezime i broj mobitela voditelja grupe i
vozača autobusa. Iako će organizatori nastojati osigurati da što veći broj vjernika
bude na stadionu, uključujući i sam travnjak i atletsku stazu, postoji mogućnost da
svi vjernici ne mognu stati unutar stadiona.
Zato će ispred stadiona biti postavljeni veliki ekrani, a i papa Franjo će, vozeći se u
papamobilu, pozdraviti i ove vjernike. Prednost na stadionu imat će oni koji se ranije
prijave. Za sva dodatna pitanja potrebno se
informirati u Uredu.
Ima onih koji će u Sarajevo ići osobnim
automobilom. I njih molimo da se prijave
u župni ured kako bismo znali poslati u Sarajevo broj hodočasnika, i što je još važnije,
oni moraju preuzeti karte za Susret u svom
župnom uredu. Bez karata ne smiju ići.
Dakle, moramo znati koliko karata trebamo preuzeti od Sarajeva.
ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ
Crkveni brak sklapaju - Vjekoslav
Pehar, sin Gordana i Nevenke r. Jelčić iz
naše župe i Nikolina Zovak, kći Nikole
i Ane r. Čotić iz Vitine. Vjenčanje je
predviđeno 16. 5. 2015. u Vitini.
- Ante Ćavar, sin Maria i Dinke r.
Anić iz župe Čitluk i Ružica Brajković,
kći Joze i Biljane r. Vulić iz naše župe.
Vjenčanje je predviđeno 16. 5. 2015. u
Studencima.
Ako netko zna za neku ženidbenu
zapreku, dužan je javiti u župni ured.
Mladence neka prati obilje Božjeg
blagoslova!
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