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Svete Mise sljedeće nedjelje. U Svetištu u Kupresu, u župnoj crkvi Svete Obitelji,
8:00 i 11:00 sati, te u Zvirovićima u 9:30. koji je svojvrsna priprava za Treći nacionUjedno te nedjelje slavimo i svetkovinu sv. alni susret hrvatskih katoličkih obitelji.
Ivana Krstitelja.
Prvi i glavni dio priprave za ovaj dan je

11. nedjelja kroz godinu

Lipanj, mjesec posvećen Presvetomu Srcu
Isusovu. Kroz cijeli mjesec lipanj neposredno prije svete Mise imat ćemo pobožnost
Presvetomu Srcu Isusovu u 19:00 sati a
potom slijedi sveta Misa.
Naša župa i svetište nosi ime Presvetoga Srca
Isusova. Stoga bi bilo lijepo da prednjačimo
u pobožnosti i odanosti Srcu Isusovu, koje
je dobrote i ljubavi puno.

molitva. Svi smo pozvani da se već sada,
a posebno od svetkovine svetih apostola
Petra i Pavla, molitveno pripravljamo za
taj dan vrlo važan za našu Crkvu i hrvatski narod. Srcem i dušom molimo zqa
svoju obitelj i za sve katoličke obitelji
našega naroda i Crkve.
NAŠI POKOJNICI

- U srijedu 6. lipnja preminuo je Mate
Dugandžić + Grge (1944.) u 74. godini
života. Nakon Mise 10. lipnja u 17:00 sati,
sprovod je obavljen na groblju sv. Ane u
Bitunjanima, Zvirovići. Pokojni Mate je
Ministranti - subota, 10:00
župljaniin župe Presvetoga Trojstva Gabela
Obiteljsko hodočašće. Crkva se u Hr- Polje ali svoju obiteljsku grobnicu ima u
vatskoj priprema na slavlje Trećega na- Zvirovićima.
cionalnog susreta hrvatskih katoličkih Obitelji, rodbini i prijateljima, izričemo
obitelji, koji će se održati 15. i 16. rujna iskrenu kršćansku sućut. Počivao u miru
Božjemu!
2018. godine u Splitu i Solinu.
probe i aktivnosti u župi
Pjevanje:
Vrelo života - četvrtak, 20:30
Plavi anđeli - subota, 11:00

Na susretu se očekuje sudjelovanje
katoličkih obitelji iz Hrvatske, Bosne i
Hercegovine.
Organizatori očekuju da se broj
hodočasnika najavi do 10. kolovoza u
Solin i Split a do 10. srpnja na Kupres.
Nad/biskupi Crkve u BiH pozivaju
nas na Obiteljski dan, 28. i 29. srpnja na
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ČITAČI SLJEDEĆE NEDJELJE
Svetište 8:00
Darija Luburić i Magdalena Luburić
Zvirovići 9:30
David Brajković i Matea Kapular
Svetište 11:00
Ivana Lauc i Marijeta Petković

Odgovara i uređuje don Ivan Štironja, župnik
Uredovno vrijeme: od 9:00 do 12:00 te od 16:00 do 19:00 sati; za bolesnike u svako doba.

MOLITVA PRESVETOM TROJSTVU ZA OBITELJ
Slavimo te Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si dostojanstvo
obitelji ustanovio na sliku svoga trojstvenog zajedništva ljubavi.
Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste, Otkupitelju naš, jer si
se udostojao roditi u ljudskoj obitelji i jer si svojom žrtvom na
križu bračnu ljubav od rane grijeha iscijelio, te bračno i obiteljsko
zajedništvo ljubavi i vjernosti učinio sakramentom svoga saveza
s Crkvom.
Hvalimo te, Duše Sveti Tješitelju, koji po sakramentu ženidbe,
zajedničkoj molitvi i nedjeljnoj euharistiji, kršćansku obitelj
neraskidivo ujedinjuješ i posvećuješ, da može biti svetište života i
škola kršćanske ljubavi.
Ponizno te molimo, Svemogući Bože, da se po uzoru na Svetu
Obitelj, u našem kršćanskom domu, ostvari božanski naum o braku i obitelji – da naša obitelj bude istinska zajednica vjere, života
i ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!
ISPOVIJEST VJERE HRVATA KATOLIKA
Čvrsto vjerujem u Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom
želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj Crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrješno Srce presvete Bogorodice
Marije. Najvjernija Odvjetnice na braniku stoj, čuvaj našu svetu
vjeru i hrvatski dom. Amen!

M I S N A
Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Č I T A N J A

Gospodina.
Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju. Da,
Ovo govori Gospodin Bog:
puni smo pouzdanja i najradije bismo se
»S vrha cedra velikoga,
iselili iz tijela i naselili kod Gospodina.
s vrška mladih grana njegovih, odlomit ću Zato se i trsimo da mu omilimo, bilo
grančicu
naseljeni, bilo iseljeni. Jer svima nam se
i posadit je na gori visokoj, najvišoj.
pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki
Na najvišoj gori izraelskoj nju ću zasaditi: dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dorazgranat će se ona, plodom uroditi
bro, bilo zlo.
i postati cedar predivni:
Riječ Gospodnja.
prebivat će pod njim sve ptice,
sve će se krilato gnijezditi
u sjeni grana njegovih.
Aleluja!
I sve će poljsko drveće znati
Sjeme je riječ Božja, a sijač Krist;
da ja, Gospodin,
tko ga god nađe, ostat će zauvijek.
visoko drvo ponizujem,
a nisko uzvisujem;
zeleno drvo sušim,
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
a drvu suhu dajem da rodi.
(Mk 4, 26-34)
Ja, Gospodin, rekoh i učinit ću!«
Riječ Gospodnja.
U ono vrijeme: Isus govoraše mnoštvu:
»Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci
sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i
Dobro je slaviti Gospodina
danju sjeme klija i raste – sam ne zna kako;
zemlja sama od sebe donosi plod: najprije
Dobro je slaviti Gospodina,
stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja
pjevati imenu tvome, Svevišnji;
na klasu. A čim plod dopusti, brže se on
naviještati jutrom ljubav tvoju
laća srpa jer eto žetve.«
i noću vjernost tvoju.
I govoraše: »Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u kojoj da ga prispodobi
Ko palma cvate pravednik
iznesemo?
i raste ko cedar libanonski.
Kao kad se gorušičino zrno posije u zemZasađeni u domu Gospodnjemu,
lju. Manje od svega sjemenja na zemlji,
cvatu u dvorima Boga našega.
jednoć posijano, naraste i postane veće
od svega povrća pa potjera velike grane te
Rod donose i u starosti,
se pod sjenom njegovom gnijezde ptice
sočni i puni svježine:
nebeske.«
da navijeste kako je pravedan Gospodin, Mnogim
takvim
prispodobama
Hrid moja, onaj na kome nema nepravde. navješćivaše im Riječ, kako već mogahu
slušati. Bez prispodobe im ne govoraše,
a nasamo bi svojim učenicima sve
Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla razjašnjavao.
apostola Korinćanima
Riječ Gospodnja.
Braćo: Uvijek smo puni pouzdanja makar
i znamo: naseljeni u tijelu, iseljeni smo od
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R A S P ORE D S VET I H MI S A
Tijekom mjeseca lipnja, posvećena Presvetomu Srcu Isusovu, imamo pobožnost
Zlatne krunice i Litanija Srca Isusova u
19:00 sati a potom slijedi sveta Misa.

o b i t e ljs k i dan

Obiteljski dan na Kupresu
i Treći nacionalni susret
katoličke obitelji
u Splitu i Solinu

PONEDJELJAK, 18. 6. - svagdan
Crkva u Hrvatskoj priprema se na slav19:00 - Tomo Pekić za + rod. Stjepana i
Veroniku, te ost. svoje pok.
lje Trećega nacionalnog susreta hrvatskih
19:00 - Ivanka Pekić za + rod. Bernarda i katoličkih obitelji, koji će se održati 15. i
Zdravku, te ost. svoje pok.
16. rujna 2018. godine u Splitu i Solinu.
Na susretu se očekuje sudjelovanje
UTORAK, 19. 6. - svagdan
19:00 - Jure Jelčić za + zeta Ivu Markovića katoličkih obitelji iz Hrvatske i Bosne i
Hercegovine. Organizatori očekuju da se
19:00 - Zdenko Nikše za + oca Ivana,
majku Šimu i ost. svoje pok.
broj hodočasnika najavi do 10. kolovoSRIJEDA, 20. 6. - svagdan
19:00 - Jela Pehar za + muža Antu
19:00 - Obitelj za + Franju Milićevića
(40 dana)
ČETVRTAK, 21. 6. - spomendan
- sv. Alojzije Gonzaga
19:00 - Za + Juru i Ivu Brajković te za
+ Juru i Martu Mandarić
19:00 - Iva za + sestru Milenku
PETAK, 22. 6. - svagdan
7:30 - Nikola Brkić za + majku Milicu
i ost. svoje pok.
19:00 - Ružica Brkić s djecom za
+ muža Ivana i ost. svoje pok.
SUBOTA, 23. 6. - svagdan
19:00 - Vesna Kraljević za + rod. Mirka i
Miru Rogić
19:00 - Vesna Kraljević za + Luku, Jozu,
Radu, Maru, Ivu i ost. svoje pok.
NEDJELJA: 24. 6. - Rođenje Ivana
Krstitelja
8:00 - Misa u Svetištu
9:30 - Misa u Zvirovićima - groblje sv. Ivana
11:00 - Misa u Svetištu za sve župljane
11:00 - KRŠTENJE:
MARIN Petković
Roditelji: Tomislav i Emili Petković
Kuma: Ana Dropulić

za. Sve o ovom susretu može se pronaći
i pročitati na web stranici: https://susretobitelji.hr/
Nad/biskupi Crkve u BiH odlučili su
da se i kod nas proslavi Obiteljski dan,
28. i 29. srpnja na Kupresu, u župnoj
crkvi Svete Obitelji.
U posvetnoj molitvi za Godinu vjere,
kao domaća Crkva, molili smo da naše
obitelji budu zajednice milosti i molitve,
škole ljudskih i kršćanskih krjeposti, napose krjeposti ljubavi koje rado sudjeluju
u životu župne zajednice, na sv. Misi, te
u sakramentu sv. ispovijedi ostvaruju
izmirenje s Bogom i među sobom. Euharistijski kruh neka ih učini jednim
jedinim tijelom a svakodnevna obiteljska
i osobna molitva neka im bude najjači
poticaj za prihvaćanje svih odgovornosti
koje imaju kao kršćanska obitelj.
Naši nas nad/biskupi pozivaju da u
vremenu od 29. lipnja - svetkovine sv.
Petra i Pavla do 29. srpnja - Obiteljskoga
dana, svaka obitelj, bez obzira hoće li
sudjelovati na Obiteljskom danu ili ne,
moli svaki dan molitvu Presvetom Trojstvu za obitelj.
Molitva se nalazi na naslovnoj stranici
ovoga Župnog lista, kojega možemo
sačuvati i redovito moliti.
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