Župa Svih Svetih,
Aladinići-Dubrave

88367 Crnići
Tel./fax: +387 36 862-319
E-mail: zupa.aladinici@gmail.com
www.zupa-aladinici.com

ŽUPNE OBAVIJESTI
DAROVATELJI ZA CRKVU
svetkovinu Duha Svetoga 31. 5. slavi
N.N. 50, Niko Pavlović 100, Jozefina svoga nebeskog zaštitnika. Svečana sv.
Perutina 200, Luka Bošković 50, Zdenka Misa bit će u 11 sati. Trodnevnica uoči
Pavlović 100.
Duhova započinje u 19 sati. Treći dan
trodnevnice, na uočnicu, bit će sveta Ispovijed popodne u 16:30. Te nedjelje u
ČIŠĆENJE CRKVE
našoj župi bit će samo jedna sv. Misa,
-6. 6. 2020.: Miro Proleta, Ivo Raguž, u 9 sati.
Stojan Raguž.
RODITELJSKI SASTANAK ZA KRIZMANIKE
- ponedjeljak 25. svibnja nakon svibanjske pobožnosti i svete Mise u 19 sati bit
će sastanak za roditelje ovogodišnjih
krizmanika. Tema: dogovor datuma sv.
Krizme.
RODITELJSKI SASTANAK ZA PRVOPRIČESNIKE
- utorak 26. svibnja nakon svibanjske
pobožnosti i svete Mise u 19 sati bit će
sastanak za roditelje ovogodišnjih prvopričesnika. Tema: dogovor datuma Prve
sv. Pričesti.

ISPOVIJED
Zbog pandemije korona-virusa i opasnosti od zaraze istim, bili smo primorani
odgoditi do daljnjega uskrsnu ispovijed
u našoj župi.Svjedoci smo da se mnoge stožerske mjere ublažuju ili dokidaju.
Stoga smo mi svećenici stolačke ispovjedne grupe dogovorili ispovijedi po našim župama u tjednu nakon svetkovine
Duha Svetoga. Ispovijed za našu župu
bit će u srijedu 3. 6. u 12, 16 i 18 sati.

ŽENIDBENI NAVJEŠTAJI
Sakrament ženidbe žele sklopiti:
- Andrija Karačić, sin Šimuna i Mirjane
r. Lebo, župa Seonica; i Katarina Perić,
kći Mire i Marije r. Vujnović, župa Aladinići-Dubrave.
PROSLAVA SVETKOVINE DUHA
Ako netko zna za kakvu zapreku ovom
SVETOGA U BOBANOVU SELU
crkvenom vjenčanju dužan je obavijestiti
Filijalna crkva na Bobanovu selu na
župski ured.
Odgovara i uređuje don Stipe Gale, župnik.
Uredovno vrijeme radnim danom: od 8,00 - 12,00 te od 16,00 - 18,00 sati;
za bolesnike u svako doba.

Župni list
Aladinići-Dubrave

Godište VII. - br. 11/2020. (188) - 24. svibnja 2020.
Liturgijska godina - A

OBVEZATAN SPOMENDAN MARIJE MAJKE CRKVE

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata donijela je 11. veljače 2018.
godine uredbu prema kojoj se ponedjeljak nakon svetkovine Duhova ima slaviti kao obvezatan spomendan Blažene Djevice Marije Majke Crkve.
Evo kako sv. Josemarija Escriva razmišlja o Crkvi i Gospi: “Često trebamo razmatrati istinu da je Crkva dubok i velik misterij kako nikada ne bismo to zaboravili. Nikada na ovoj zemlji nećemo u potpunosti razumjeti to otajstvo. Kad bi se čovjek, koristeći
jedino svoj razum, dao na analizu toga, jedino što bi vidio bila bi grupa ljudi koja se
podvrgava određenim normama i misli na sličan način. Ali to ne bi bila Crkva. U Crkvi
mi katolici nalazimo svoju vjeru, norme ponašanja, molitvu i osjećaj bratstva. Preko nje
smo ujedinjeni sa svom svojom braćom i sestrama koji su završili ovaj život i čiste se u
Čistilištu - trpećom Crkvom - kao i s onima koji već uživaju u blaženom gledanju i vječnoj
ljubavi trojedinog Boga - proslavljenom Crkvom. Crkva je među nama i istovremeno nadilazi povijest. Rođena je pod plaštem naše Gospe i nastavlja je slaviti ovdje na zemlji i u
Nebu kao svoju majku. Ako se identificiramo s Marijom i nasljedujemo njezine osobine,
bit ćemo sposobni donijeti Krista, milošću Božjom, u duše mnogih, koji će se posljedično sami identificirati s Njim djelovanjem Duha Svetoga. Ako nasljedujemo Mariju,
imat ćemo na neki način udio u njezinu duhovnom majčinstvu. I sve to tiho, poput naše
Gospe; nezamijećeni, gotovo bez riječi, preko istinskog svjedočenja svojeg kršćanskog
života…”

7. USKRSNA
LITURGIJSKA ČITANJA
1. čitanje: Dj 1, 12-14
Otpjevni psalam: Ps 27, 1.4.7-8a
2. čitanje: 1Pt 4, 13-16

Evanđelje:Iv 17, 1-11a
U ono vrijeme: Isus podiže oči
k nebu i progovori: »Oče, došao je čas:
proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe
i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu
dao. A ovo je život vječni: da upoznaju
tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si
poslao – Isusa Krista. Ja tebe proslavih
na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao
izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene
kod sebe onom slavom koju imadoh kod
tebe prije negoli je svijeta bilo. Objavio
sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od
svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i
riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da
je od tebe sve što si mi dao jer riječi koje
si mi dao njima predadoh i oni ih primiše
i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao. Ja
za njih molim; ne molim za svijet, nego
za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve
moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no
oni su u svijetu, a ja idem k tebi.«
Riječ Gospodnja!
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7. USKRSNA NEDJELJA
Beda Časni
BDM Kraljica apostola

Augustin C., Julije

German, Vilim
Euzebije i Polion
Bazilije, Hubert

24. - 30. svibnja 2020. “A”
RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 25. svibnja
19,00 Za + Peru i Anđu Raguž
Za + Luciju, Maru, Zdravka,
Martina, Katu i Marijana Grubešić
Za + Dragu i Vidu Ivanković
Utorak, 26. svibnja
19,00 Za + Marka Boškovića
Za ++ iz obitelji Prce
Za ++ iz obitelji Palameta
Srijeda, 27. svibnja
19,00 Za + Srećka Boškovića
Za + Nikolu Boškovića-Lumbića
Za + Anđelka i Niku Ostojić te
Ivicu i Darka Marković
Četvrtak, 28. svibnja
19,00 Za + Mihu, Cvijetu, Srećka i
Janju Bošković
Za + Maru Perić i ostale ++
Za + Janju Bošković

NEDJELJA PEDESETNICE
LITURGIJSKA ČITANJA

31. svibnja - 6. lipnja 2020. “A”
RASPORED SVETIH MISA

1. čitanje: Dj 2, 1-11
Otpjevni psalam: Ps 104, 1a24ac.29b-31
2. čitanje: 1Kor 12, 3b-7.12-13

Evanđelje: Iv 20, 19-23
Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe
Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir
vama!« To rekavši, pokaza im svoje
ruke i bok. I obradovaše se učenici
vidjevši Gospodina. Isus im stoga
ponovno reče: »Mir vama! Kao što
mene posla Otac i ja šaljem vas.«
To rekavši, dahne u njih i kaže im:
»Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima
zadržite, zadržani su im.«
Riječ Gospodnja!

Ponedjeljak, 1. lipnja
7,00 Za + Kolu, Vicka i Janju
Bošković te Andriju Puljića
Za + Boška-Bokana Perutinu
Utorak, 2. lipnja
7,00 Za + Stanu, Franu i Josipa Krešić
Srijeda, 3. lipnja - ISPOVIJED
7,00 Za + Franu i Stanu Krešić i ost. ++
Za + Vicka Boškovića
12,00 ISPOVIJED
16,00 ISPOVIJED
18,00 ISPOVIJED
Četvrtak, 4. lipnja
7,00 Za duše u Čistilištu

Petak, 29. svibnja
19,00 Za + Vinka, Peru i Nikolu
Bošković-Lumbić te Maru Lopin i
Božu Perića
Za + Miju, Anđu i Peru Franjičić
Za + Anicu Mijatović i ostale ++

Petak, 5. lipnja
7,00 Na nakanu
Ispovijed u Stocu.

Subota, 30. svibnja
19,00 Za + Dragicu Kulaš
Za + Marijana Prcu i ostale ++
Za + Ivana i Maricu Papac

Subota, 6. lipnja
7,00 Za + Mariju, Zdravka, Ivana i
ostale ++
Za + Božu i Terezu Krešić

Nedjelja, 31. svibnja - DUH SVETI
9,00 Na nakanu
11,00 Bobanovo selo

N 31. DUH SVETI
P 1. Marija Majka Crkve
U 2. Marcelin i Petar
S 3. Karlo Lwanga
Č 4. Kvirin Sisački
P 5. Bonifacije, Valerija
S 6. Norbert, Berto

kvatre
kvatre
kvatre

Nedjelja, 7. lipnja
9,00 Na nakanu
11,00 Za narod

