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, 15. 9. svete Mise slavit
ćemo u župnoj crkvi u 8.00 i u 11.00
sati, te u Zvirovićima u 9.30.
Svetu Misu u 8 sati iduće nedjelje pjeva
i svira dječji zbor i gitaristi, a svetu Misu
u 10 sati pjeva veliki zbor.
U utorak, 8. rujna, je Mala Gospa i
sveta Misa u Prćavcima u 11 sati. Svim
Prćavčanima od srca čestitamo njihovu
zaštitnicu, Malu Gospu.
U utorak, 1.9., bili smo s dječjim zborom i ministrantima u Neumu na kupanju. Vrijeme je bilo izvrsno za kupanje. Posjetili smo usput i tri župe: Hrasno,
gdje je župnik don Antun Pavlović, Gradac, gdje je župnik don Nedjeljko Krešić
i Neum, gdje je župnik don Ivica Puljić.
Župnici su nam rado kazali nekoliko
riječi o povijesti župe i kratko nam pokazali crkvu i druge znamenitosti koje su
vezane uz župu. Iskreno se zahvaljujemo
župnicima na strpljenju i spremnosti.
Djeca su se lijepo iskupala i osvježila tako
da sada mogu spremno započeti školu
koja počinje u ponedjeljak, 7. 9.
Don Ilija Petković je bio sa nama i u
posjeti svojoj rodbini kroz cijeli kolovoz.
Odlazi u utorak nazad u Kanadu, pa mu
želimo sretan put i svaki Božji blagoslov
u radu s hrvatskim vjernicima u Oakvilleu, gdje zajedno djeluje s don Ivanom
Vukšićem. Don Iliji iskreno hvala na
spremnosti i pripomoći kad je zatrebalo.
Opet bi nam trebao doći, ako Bog da, za
đakonsko ređenje našega bogoslova Ilije
Petkovića mlađeg.
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Bogoslov Ilija Petković nalazi se ovih
dana s nama, u svojoj rodnoj župi, dok
ga biskup Ratko ne rasporedi na župu za
đakonsku praksu. On bi na toj župi trebao
ostati oko godinu dana, do svoje mlade
Mise, ako Bog da, idućeg ljeta. Po svoj
prilici bi njegovo đakonsko ređenje moglo biti za jedan mjesec ili dva, a obično
se đakonsko ređenje podijeljuje u rodnoj
župi. Dakle, ubrzo bi u našoj župi mogli
doživjeti i slavlje đakonskog ređenja.
Od tiska je stiglo Svjetlo riječi.
Prošlog tjedna preminuli su Andrija Lauc
i Ivan Iko Bule Čulankić. Andrija je pokopan u groblju Donji Studenci, a Ivan Iko u
groblju u Prćavcima.
Pomolimo se za njihovu dušu.
Oče naš...
ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ
Crkveni brak žele sklopiti MARIO
DUGANDŽIĆ, zak. sin Marinka i
Milke r. Pažin iz Zvirovića, i MILIJANA SIVRIĆ, zak. kći Jakova i
Draženke r. Markota iz Međugorje.
Vjenčnaje previđeno 25. 9. u
Međugorju. Ako tko ima kakvu primjedbu na ovo vjenčanje dužan je javiti
našem župnom uredu. Mladencima
želimo svaki Božji blagoslov!

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. 36/2015 (287) ◆ 6. rujna 2015. ◆ Liturgijska godina - B

23. nedjelja kroz godinu

I odmah mu se otvoriše uši i
razdriješi spona jezika
te stade govoriti razgovijetno.

Č I TA N J A I E VA N Đ E L J E

Čitanje knjige proroka Izaije
Recite preplašenim srcima: “Budite jaki,
ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda
dolazi, Božja naplata, on sam hita da
nas spasi!” Sljepačke će oči progledati,
uši će se gluhih otvoriti, tad će hrom
i skakati k’o jelen, njemakov će jezik klicati. Jer će u pustinji provreti voda, i u
stepi potoci, sažgana će zemlja postat’
jezero, a tlo žedno - izvori.
Riječ Gospodnja!

PSALAM
Hvali dušo moja, Gospodina
On ostaje vjeran dovijeka
Potalčenima vraća pravicu
A gladnima kruha daje
Gospodin oslobađa sužnje
Gospodin slijepcima oči otvara
Gospodin uspravlja prignute
Gospodin ljubi pravedne
Gospodin štiti pridošlice
Sirote i udovice podupire
A grešnicima mrsi putove
Gospodin će kraljevati dovijeka
Tvoj Bog, Sione,
od koljena do koljena
UPOZORENJE DJECI
Dobili smo obavijest da upozorimo djecu na njihovo ponašanje na
igralištu kod škole u Studencima gdje
prave nered, ostavljaju smeće, lome
stvari, psuju, svađaju se i uništavaju
školsku imovinu. Ako ne prestanu
odmah s takvim ponašanjem biti
će zabranjeno igranje, a svjetlo će se
isključiti za večernje sate. Molimo
roditelje da i sami povedu računa o
ponašanju svoje djece. Hvala!

Čitanje poslanice svetoga
Jakova apostola
Braćo moja! Vjeru Gospodina našega Isusa
Krista slavnoga ne miješajte s pristranošću!
Dođe li na vaš sastanak čovjek sa zlatnim
prstenjem, u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj odjeći i vi se zagledate u
onoga što nosi sjajnu odjeću te reknete:
“Ti lijepo ovdje sjedni!”, a siromahu reknete: “Ti stani - ili sjedni - ondje, podno
podnožja moga!”, niste li u sebi pristrano
sudili te postali suci što naopako sude?
Čujte, braćo moja ljubljena: nije li Bog
one koji su svijetu siromašni izabrao da
budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji ga ljube?

Riječ Gospodnja!

ALELUJA
Isus je propovijedao
Evanđelje o Kraljevstvu
I liječio svaku nemoć u

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva
tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom
moru, u krajeve dekapolske. Donesu mu
nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da
stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od
mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši,
zatim pljune i dotakne se njegova jezika.
Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu:
“Effata!” - to će reći: “Otvori se!” I odmah
mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika
te stade govoriti razgovijetno. A Isus im
zabrani da nikome ne kazuju. No što im
je on više branio, oni su to više razglašavali

Riječ Gospodnja!
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RASPORED SVETIH MISA

S V E TAC T J E D N A
Ponedjeljak - 7. 9. - Marko Križevčanin Marko Križevčanin, hrvatski svetac, punim
imenom zvao se Marko Stjepan Krizin. Ro7.30: Nada Pehar za pok. oca ANDRIJU,
dio se u Križevcima, u biskupiji zagrebačkoj.
majku KATARINU i brata STANKA
Studirao je najprije u isusovačkom kolegiju u Grazu, gdje je stupio i u Marijinu
Utorak - 8. 9. - Mala Gospa
kongregaciju. Kao kandidat zagrebačke
7.30: Obitelj za pok. SREĆKA
biskupije bio je primljen u glasoviti rimski
Brajkovića
kolegij Germanicum et Hungaricum. Svo11.00: Misa u Prćavcima u čast Male
jom je rukom tamo zapisao da je Hrvat,
Gospe
kako se to do danas sačuvalo u arhivu zavoda. Kao student odlikovao se bistrinom
uma i krepošću. U Rimu se nalazio od
Srijeda - 9. 9. - Petar Claver
7.30: Zora Petković za pok. NIKICU, 1611. do 1615. godine. Postavši svećenik,
vratio se u svoju zavičajnu biskupiju u kojoj
BLAGU, Nikolu i KATU
je djelovao kratko vrijeme. Kardinal Petar
pozvao ga je u Ugarsku, učinio ga
Četvrtak - 10. 9. - Nikola Tolentinski Pázmány
ravnateljem sjemeništa u Trnavi i ostrogon7.30: Ivan Penava za pok. LUKU, IVU, skim kanonikom. Kasnije mu je povjerio i
GORANA, MATIJU, MLADENA, upravu benediktinske opatije Széplak, kod
BLAGU i ost. pok. iz obitelji
Košica, koja je tada bila vlasništvo ostrogonskoga kaptola.
Petak - 11. 9. - Gašpar
7.30: Ivan Vukšić za pok. oca LOVRU, Košice su u ono doba bile utvrda ugardjeda IVANA, baku MARTU i pokojne skoga kalvinizma. Da bi ojačao položaj
malobrojnih katolika, gradski je upravitelj,
stričeve
namjesnik kralja Matije II., Andrija Dóczi
*7.30: Obitelj za pokojnu IVU Vukšić
pozvao u Košice dva isusovca: Stjepana Pongrácza i Melkiora Grodzieckoga. Njihov je
Subota: - 12. 9. - Ime Marijino
plodonosni rad ojačao svijest katolika, ali i
7.30: Mira Šimović s djecom za pokojnog izazvao bijes kalvina. Tako su kalvini potakli
NIKU
narod na bunu optuživši lažno katolike, da
su 13. srpnja 1619., izazvali požar u gradu.
17.00: Vjenčanje:
Tada se u Košicama s isusovcima nalazio i
MIROSLAV HERCEG i MARTINA sveti Marko. U tim teškim trenucima htjeli
su zajedno pomoći katolicima u gradu. No
BRKIĆ
kad je zapovjednik kalvinske vojske Juraj
Nedjelja - 13. 9. - 24. NEDJ. KROZ G. Rákóczi, 3. rujna 1619. sa svojim hajducima ušao u Košice, odmah su zatvorili tro8.00: Misa u svetištu
jicu katoličkih svećenika. Kroz 3 dana nisu
9.30: Misa u Z virovićima
im dali ni jesti ni piti. Zapovjednik je vojske
11.00: Misa u svetištu
obećao Marku Krizinu pokloniti crkveno
imanje samo ako se odrekne katolicizma i
postane kalvin. Marko je to najenergičnije
ČITAČI - 15. 9. 2015.:
odbio. Okrutno su ih mučili i pogubili.
Svetište u 8.00:
Ivica Luburić, David Milićević
Svetište u 11.00:
Ante Petković, Zdravka Pokrajčić
Zvirovići u 9.30:
David Brajković i Katarina Dragićević

Relikvije košičkih mučenika nalaze se u
uršulinskoj crkvi u Trnavi. Kanonizacija
trojice košičkih mučenika dogodila se 2.
srpnja 1995. u Košicama, u Slovačkoj. Spomendan sv. Marka Križevčanina je 7. rujna.
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