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ŽUPNE OBAVIJESTI
DAROVATELJI ZA CRKVU
crkvi na Aladinićima. Šestero je krizLazar Prce-Jasoč 100, Vidoje Pavlović- manika, petero iz župe Aladinići i jedna
Ćetkov 50, Anđa Puljić 50, Petar Karlo- krizmanica iz župe Prenj. Svi su redovito
vić 50, N. N. 2000.
pohađali krizmanički vjeronauk i želimo
im da uspješno polože i ovaj krizmanički
ČIŠĆENJE CRKVE
ispit.
- Aladinići, 5. 5. 2018.: Andrija Goluža,
Boško Goluža - Podgreda, Stojan BošSVETI JOSIP RADNIK
ković +Vlatka, Ivan Proleta.
Župa Domanovići, naša susjedna župa,
za svog nebeskog zaštitnika ima sv.
NAŠI POKOJNICI
Josipa Radnika. Za proslavu svoga
- 6. 4. 2018. umrla je Ruža Bošković r. patrona pripremit će se sv. Misom i poVukanović.
božnošću sv. Josipu kroz trodnevnicu.
Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!
U subotu 28. travnja, u 20 sati, predvodi don Dragan Filipović. U nedjelju, 29.
RASPORED MOLJENJA KRUNICE U travnja u 18 sati, predvodi don Dragan
SVIBNJU
Filipović. Nakon sv. Mise, bit će smotra
U mjesecu svibnju svete mise biti će u folklora. U ponedjeljak 30. travnja, u 20
popodnevnom terminu. U 19 sati zapo- sati, predvodi don Stipe Gale. Nakon sv.
činje molitva krunice koju će predvoditi Mise bit će procesija s kipom sv. Josipa i
vjeroučenici, a nakon krunice sv. Misa. upaljenim svijećama oko crkve, a potom
Djeca su obavezna dolaziti na krunicu, blagoslov obitelji. Na sam dan sv. Josipa
svibanjska pobožnost važi kao vjerona- Radnika, utorak, 1. svibnja, sv. Misu u 11
uk. Raspored predmoljenja krunice sati predvodi don Krešimir Puljić, župnik
je sljedeći: ponedjeljak 3. i 4. razredi; župe sv. Tome apostola u Mostaru.
utorak 5. razred; srijeda 6. razred; četvrtak 7. razred; petak 8. razred; suboCARITASOVE KASICE
ta ministranti.
Za korizmenu akciju za siromašne
2018., u Caritasovim kasicama, prikupilo
ISPIT KRIZMANIKA
se 1020 KM. Sve će biti proslijeđeno najU petak, 11. svibnja, u 18 sati, bit će is- potrebnijima. Svima koji ste sudjelovali u
pit za ovogodišnje krizmanike u župskoj ovoj akciji od srca hvala.
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
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Godište VI. - br. 9/2018. (136) - 29. travnja 2018.
Liturgijska godina - B

SVIBANJ - GOSPIN MJESEC
Svibanjske pobožnosti, odnosno izraženije čašćenje Djevice Marije tijekom
mjeseca svibnja, stara je tradicija Crkve koja svoje korijene vuče još u srednji vijek. Riječ
je o pučkim pobožnostima koje su nastale tako da je narod donosio pred Djevicu Mariju
bukete i vijence svježeg proljetnog cvijeća, htijući na takav način njezine kipove i slike
još više uresiti. Pri tome su joj pjevali razne pjesme i molili marijanske molitve, napose
molitvu krunice. S vremenom se ta pobožnost ukorijenila u cijeloj Crkvi i predstavlja
narodu vrlo drag oblik štovanja nebeske Majke.
“O, kad bi se Njezina krunica marljivo i pobožno molila u svim hrvatskim obiteljima kao obiteljska molitva svakoga dana, nestalo bi brzo svih nevolja, koje danas taru
i muče tolike obitelji. Nema bržega puta doći k Isusu, k Bogu, nego li po Mariji, a doći
k Bogu, znači doći k izvoru svake sreće ... Dao Bog, da krunicu prihvati sav naš narod
ove godine i da ne bude obitelji, gdje se ne bi molila. Krunica je već više puta spasila kršćanstvo. Zašto ga ne bi i sada? Moć Bogorodice se nije umanjila nimalo, a niti milosrđe
Božje, kraj svih grijeha ljudskih i naroda našega.” Bl. Alojzije Stepinac
„Danas smo pred novim izazovima. Zašto ponovno ne uzeti krunicu u ruke s
istom vjerom naših predaka?….Upirem oči u vas, braćo i sestre…ponovno uzmite s
pouzdanjem krunicu u ruke! Iznova je otkrijte u svjetlu Pisma, u skladu s liturgijom i u
ozračju svoje svakodnevice. Neka taj moj poziv ne ostane neuslišan!” Sv. Ivan Pavao II

5. USKRSNA
LITURGIJSKA ČITANJA
1. čitanje: Dj 9, 26-31
Otpjevni psalam: Ps 22, 26b-28.30-32
2. čitanje: 1Iv 3, 18-24

Evanđelje: Iv 15, 1-8
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.

N 29. 5. USKRSNA
P 30. Pio V., Venancije
U 1. Josip Radnik
S 2. Atanazije, Boris
Č 3. Filip i Jakov, apostoli
P 4. Antonina, Florijan
S 5. Peregrin, Maksim

29.travnja - 5. svibnja 2018. “B”
RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 30. travnja
7,00 Za ++ iz obitelji Kulaš
Utorak, 1. svibnja
19,00 Za + Stanu, Marinka i Mirka Perić
Za + Iliju i Anicu Proleta
Za + Ivana, Ružu i Nikolu Goluža
Srijeda, 2. svibnja
19,00 Za + Marjana Duspera i ost. ++
Za + Božu-Boška Krmeka
Za + Bojanu, Stojana i Matu
Goluža
Četvrtak, 3. svibnja (prvi četvrtak)
19,00 Za + Anđelka i Zdravka
Bošković-Gabelica
Za + Peru Boškovića-Hedića
Za + Maru Bošković
Petak, 4. svibnja ( prvi petak)
19,00 Za + Nikolu Džakulu
Za + Dragicu i Niku Lopin
Za + Janju Moro i ostale ++
Subota, 5. svibnja
19,00 Za + Peru i Marka Mišić
Za + Iliju, Ivu i Anicu Proleta, te
Luciju Vučina
Za + Slavka, Cviju i Andriju Lopin
Nedjelja, 6. svibnja
9,00 Aladinići
11,00 Aladinići

6. USKRSNA
LITURGIJSKA ČITANJA
1. čitanje: Dj 10, 25-26.34-35.44-48
Otpjevni psalam: Ps 98, 1-4
2. čitanje: 1Iv 4, 7-10

Evanđelje: Iv 15, 9-17
U ono vrijeme: Reče Isus svojim
učenicima:
»Kao što je Otac ljubio mene, tako sam
i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi.
Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat
ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u
ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da
moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.
Ovo je moja zapovijed: ljubite
jedni druge kao što sam ja vas ljubio!
Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko
život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste
prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer
sluga ne zna što radi njegov gospodar;
vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga.
Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah
vas i postavih vas da idete i rod donosite
i rod vaš da ostane te vam Otac dadne
što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam
zapovijedam: da ljubite jedni druge.«
		
Riječ Gospodnja.
N 6. 6. USKRSNA
P 7. Dujam, Duje
U 8. Ulrika, Amat
S 9.		 Blaženko, Blaženka
Č 10. UZAŠAŠĆE - SPASOVO
P 11. Franjo Hieronim
S 12. Leopold Bogdan Mandić

6.- 12. svibnja 2018. “B”
RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 7. svibnja
19,00 Za + Blaženka i Ivana Džakula
Za + Andriju i Maru Džakula
Za + Dragana Moru
Utorak, 8. svibnja
19,00 Za + Blaženka i Ivana Džakula
Za + Stjepana Franjičića
i ost. ++
Srijeda, 9. svibnja
7,00 Na nakanu
Četvrtak, 10. svibnja - Spasovo
8,00 Aladinići
Petak, 11. svibnja
19,00 Za + Ružu Bošković
Za duše u Čistilištu
Subota, 12. svibnja
19,00 Za ++ iz obitelji Šimunović
Za + Šćepana i Vidu Moro i
ostale ++
Za + Luciju, Maru, Zdravka i
Martina Grubešić
Nedjelja, 13. svibnja
9,00 Aladinići
11,00 Aladinići

