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Župnik:
don Ivan Štironja, župnik (063/327-797)

ŽUPNI OGLASI

Devetnica u čast Presvetomu Srcu Isusovu započinje sljedeće srijede. Raspored
je sve dane isti osim u subotu zbog Večeri
folklora (prigoda za ispovijed, pobožnost i
Misa u 18:00). Raspored sve druge dane:
18:30 - prigoda za svetu ispovijed
18:40 - pobožnost Srcu Isusovu
19:00 - svečana sveta Misa
Dobrodošla je bilo kakva pomoć u organiziranju devetnice i župne svetkovine Presvetoga Srca Isusova. Svim
dobročiniteljima unaprijed zahvaljujemo te ih molitveno preporučujemo
Presvetomu Srcu Isusovu.

Studencima.
Ako netko znade za neku ženidbenu
zapreku ili zabranu, vezanu za ovo
vjenčanje, dužan je o tomu izvijestiti
župnika.

NAŠI POKOJNICI
- U četvrtak 13. lipnja preminula je Lenka
Vego rođ. Buntić (1960.), supruga Zdravkova, u svojoj 60. godini života.
Obredi ukopa s Misom zadušnicom obavljeni su 14. lipnja u 17:00 sati, na groblju
u Prćavcima.
Suprugu, djeci pokojnice, rodbini i priTisak: Stigao je novi broj Crkve na ka- jateljima, izričemo iskrenu kršćansku
menu i Maka. Pretplatnici, uzmite svoje sućut. Počivala u miru Božjemu!
primjerke.
ČITAČI i predmolitelji
Probe pjevanja:
pobožnosti u devetnici
Vrelo života - utorak u 20:30
Srijeda: Ivica Luburić i Ljilja Raše
Plavi anđeli - srijeda u 17:30
Proba folklora u četvrtak nakon Mise:
Najmlađa i srednja skupina
Proba folklora u petak, nakon Mise:
Starija skupina

Četvrtak: Sanela Pokrajčić i Ina Vukšić
Petak: Matea Kapular i Luka Sušac
Subota: Katarina Lauc i Zdravka Pokrajčić
Nedjelja: Katarina Mihaljević i Petra Jelčić

Koncert duhovne glazbe u ponedjeljak
Sastanak odbora HKUD Studenčica bit 24. lipnja ispred crkve Uznesenja BDM u
će u ponedjeljak 17. lipnja u 21:00 sat.
Širokom Brijegu u 20:00, koji organizira
Humanitarna udruga “fra Mladen Hrkać”
Ženidbeni navještaj
pod geslom “Pomozimo zajedno”.
Ova udruga, sa svojim članovima, pomaže
Po zakonu svete Crkve žene se:
oboljelima i njihovim obiteljima koji dolaze
- Jure Milićević, sin Tomislava i Ane r. radi liječenja u Zagreb iz svih krajeva BiH i
Kordić (župa Čitluk) i Nikolina Jelčić, kći RH. Dajmo im podršku!
Ivana i Milenke r. Pehar (župa Studenci).
Vjenčanje je predviđeno 6. srpnja 2019. u
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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.

Župni list

Tjedno glasilo Svetišta i Župe Studenci

Godište VIII. ◆ br. 24/2019. (482) ◆ 16. lipnja 2019. ◆ Liturgijska godina - “C”

Presveto Trojstvo

Ljubav je Božja razlivena
u srcima našim
po Duhu Svetom koji nam je dan!

M I S N A
Čitanje Knjige mudrih izrekâ
Ovo govori Mudrost Božja:
»Gospodin me stvori
kao počelo svoga djela,
kao najraniji od svojih čina, u pradoba;
oblikovana sam još od vječnosti,
od iskona, prije nastanka zemlje.
Rodih se kad još nije bilo pradubina,
dok nije bilo izvora obilnih voda.
Rodih se prije nego su utemeljene gore,
prije brežuljaka.
Kad još ne bijaše načinio zemlje,
ni poljana,
ni početka zemaljskom prahu;
kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna,
kad je povlačio krug na licu bezdana.
Kad je u visini utvrđivao oblake
i kad je odredio snagu izvoru pradubinâ;
kad je postavljao moru njegove granice
da mu se vode ne preliju preko obala,
kad je polagao temelje zemlji:
bila sam kraj njega, kao graditeljica,
bila u radosti, iz dana u dan,
igrajući pred njim sve vrijeme;
igrala sam po tlu njegove zemlje,
i moja su radost djeca čovjekova.«
Riječ Gospodnja.
Gospodine, Bože naš, divno li je ime
tvoje po svoj zemlji!
Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih,
mjesec i zvijezde što ih učvrsti –
pa što je čovjek da ga se spominješ,
sin čovječji te ga pohađaš?
Ti ga učini malo manjim od anđelâ,
slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih,
njemu pod noge sve podloži.
Ovce i svakolika goveda,
i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske
i što god prolazi stazama morskim.
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Č I T A N J A
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola
Rimljanima
Braćo: Opravdani vjerom, u miru smo
s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu
milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom
slave Božje.
I ne samo to!
Mi se dičimo i u nevoljama jer znamo:
nevolja rađa postojanošću, postojanost
prokušanošću, prokušanost nadom. Nada
pak ne postiđuje.
Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim
po Duhu Svetom koji nam je dan!
Riječ Gospodnja.

R A S P O RED S VET I H MI S A

d e v e t nica

PONEDJELJAK, 17. 6. - svagdan
19:00 - Venco Bule za + branitelje
19:00 - Dragan i Ruška Ereš za + rod. Matu i
Rušku Ereš te za + Nikolu i Matiju Alilović

19. lipnja, srijeda, 19.00
Propovijeda: don Jozo Čirko, župnik župe
Presvetoga Srca Isusova Šipovača-Vojnići
Pjeva: Župni zbor Vrelo života

UTORAK, 18. 6. - svagdan
19:00 - Ivan Barišić za + rod. Miju i Maru,
te za ost svoje pok.
19:00 - Zlata Barišić za + oca Matu i ost.
pok. iz ob. Dugandžić
*19:00 - Zdravka Nuić s djecom za + supruga Peru i ost. svoje pok.

20. lipnja, četvrtak – Tijelovo, 19:00
Propovijeda: don Ivan Perić, župnik župe sv.
Luke i sv. Marka evanđ. Cim–Ilići, Mostar
Pjeva: Župni zbor Vrelo života

Aleluja!
Slava Ocu, i Sinu i Duhu Svetomu,
Bogu koji jest, i koji bijaše, i koji dolazi!

SRIJEDA, 19. 6. - svagdan
- 1. dan devetnice u čast Srcu Isusovu
19:00 - Mate Brajković za + rod. Ivana i
Janju i ost. svoje pok.
19:00 - Stana Brajković za + rod. Luku i
Maru, strinu Maru, svaka Juru i ost. pok. iz
ob. Dugandžić
19:00 - Ivan Pavlović za + oca Nikolu, majku Anicu i strica Ivana

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

ČETVRTAK, 20. 6. - Svetkovina
- Tijelovo - 2. dan devetnice
19:00 - Misa u Svetištu za sve župljane

(Iv 16, 12-15)

U ono vrijeme:
Reče Isus svojim učenicima:
»Još vam mnogo imam kazati,
ali sada ne možete nositi.
No kada dođe on – Duh istine
– upućivat će vas u svu istinu;
jer neće govoriti sam od sebe,
nego će govoriti što čuje
i navješćivat će vam ono što dolazi.
On će mene proslavljati
jer će od mojega uzimati
i navješćivati vama.
Sve što ima Otac moje je.
Zbog toga vam rekoh:
od mojega uzima i
– navješćivat će vama.«
Riječ Gospodnja.

PETAK, 21. 6. - spomendan - sv. Alojzije
Gonzaga - 3. dan devetnice
19:00 - Mijo Bule za + oca Juru, majku
Katu, baku Maru i ost. svoje pok.
19:00 - Pero Mihaljević za + oca Nikolu i
ost. svoje pok.
19:00 - Obitelj Nikše za + Janju Kelava
(40 dana)
SUBOTA, 22. 6. - svagdan
- 4. dan devetnice
18:00 - Misa za mladež i kršćanske obitelji
18:00 - Jela Pehar za + supruga Antu
18:00 - Ivanka Pavlović za + oca Luku, majku Dragicu, strica Vladu i ost svoje pok.
10:00 - Krštenje: Ante Kraljević
Roditelji: Tomislav i Ana r. Luburić
Kum: Matej Kraljević
NEDJELJA: 23. 6.; XII. kroz godinu
- 5. dan devetnice
19:00 - Misa u Svetištu za sve župljane

21. lipnja, petak, 19.00
Propovijeda: don Josip Galić, župnik župe
Presvetoga Srca Isusova Potoci
Pjeva: Dječji župni zbor Plavi anđeli
22. lipnja, subota, VEČER FOLKLORA, 18:00
Propovijeda: don Ivo Šutalo, biskupski vikar
Trebinjske biskupije i župnik župe Rođenja
BDM Trebinje
Pjeva: Župni zbor sv. Jure, Vir
23. lipnja, nedjelja, 19.00
Propovijeda: fra Goran Azinović, duhovni
pomoćnik župe Krista Kralja Čitluk
Pjeva: Župni zbor Vrelo života
24. lipnja, ponedjeljak, 19.00
Propovijeda: don Ante Pavlović, profesor na
KBF Sarajevo i pročelnik Katehetskog ureda
Mostar
Pjeva: Zbor sv. Franje Asiškog, Čapljina
25. lipnja, utorak, 19.00
Propovijeda: don Mladen Šutalo, župnik
župe sv. Ivana apostola i evanđelista Centar –
Zalik, Mostar
Pjeva: Zbor sv. Ane, Zvirovići
26. lipnja, srijeda, 19.00
Propovijeda: fra Stipan Klarić, župnik župe
Pohođenja BDM Veljaci
Pjeva: Pjevačka skupina Bećari, Studenci
27. lipnja, četvrtak, 19.00
Propovijeda: mons. Željko Majić, generalni
vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije
Pjeva: Župni zbor Vrelo života
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