30. SVIBNJA – 5. LIPNJA 2022. „C“
MISNA ČITANJA
1. Čitanje: Dj 7,55-60
Psalam: 97,1-2b.6-7c.9
2. Čitanje: Otk 22,12-14.1617.20
Evanđelje: Iv 17,20-26
U ono vrijeme:
Isus podiže oči k nebu i pomoli se:
»Oče sveti, ne molim samo za ove
nego i za one koji će na njihovu
riječ
vjerovati u mene: da svi budu jedno
kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi,
neka i oni u nama budu da svijet
uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu
koju si ti dao
meni ja dadoh njima: da budu jedno
kao što smo mi jedno – ja u njima
i ti u meni, da tako budu savršeno
jedno
da svijet upozna da si me ti poslao
i ljubio njih kao što si mene ljubio.
Oče, hoću da i oni koje si mi dao
budu gdje sam ja, da i oni budu sa
mnom: da gledaju moju slavu, slavu
koju si mi dao jer si me ljubio prije
postanka svijeta.
Oče pravedni, svijet te nije upoznao,
ja te upoznah; a i ovi upoznaše
da si me ti poslao. I njima sam
očitovao
tvoje ime, i još ću očitovati,
da ljubav kojom si ti mene ljubio
bude u njima – i ja u njima.«
Riječ Gospodnja.

6. LIPNJA – 12. LIPNJA 2022. „C“

RASPORED SVETIH MISA

MISNA ČITANJA

RASPORED SVETIH MISA

BOBANOVO:

1. Čitanje: Dj 2,1-11
Psalam: 104,1ab.24ac.29b31.34
2. Čitanje: Rim 8,8-17
Evanđelje: Iv 14,15-16.23b-26

BOBANOVO:

U ono vrijeme: Reče Isus svojim
učenicima: »Ako me ljubite, zapovijedi
ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on
će vam dati drugoga Branitelja da bude
s vama zauvijek. Ako me tko ljubi,
čuvat će moju riječ pa će i Otac moj
ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod
njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi,
riječi mojih ne čuva. A riječ koju
slušate nije moja, nego Oca koji me
posla. To sam vam govorio dok sam
boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti,
koga će Otac poslati u moje ime,
poučavat će vas o svemu i dozivati vam
u pamet sve što vam ja rekoh.«

Srijeda 8. lipnja

Ponedjeljak 30. svibnja
18:00 Misa u Prenju
Dana Bošković za ++ rod. Anicu i Vidu
Šutalo i kćer Anđelu
Damir s obit. za + Vidoja i Anicu Maslać
19:00 Misa na Bobanovu
Utorak 31. svibnja
18:00 Misa u Prenju
Anica Raguž za ++ Stanka i Vidu Babić
Obit. za + Maricu Pažin
19:00 Misa na Bobanovu
Majka Katarina za + Dilana Jelonjića
Srijeda 1. lipnja
7:30 Mato i Ljubo Kevo za + Šćepu Kevo
PRENJ:
Četvrtak 2. lipnja
19:30 Misa na Bobanovu
Janja Jurić za duše u čistilištu
Janja Jurić za ++ svekrvu Ljubicu
Majku Janju i baku Janju
Petak 3. lipnja
19:30 Misa na Bobanovu
Subota 4. lipnja
19:30 Misa na Bobanovu
Nedjelja 5. lipnja - DUHOVI
9:30 Sveta Misa – Prenj
11:00 Sveta Misa – Bobanovo

Riječ Gospodnja.

U nedjelju, 12. lipnja u 11:00 sati bit
će prvi Dan sjećanja na progonstvo i
stradanje
Hrvata
Bosne
i
Hercegovine. Velika progonstva i
ubijane Hrvata dogodila su se oko sv.
Ante. Mnogi koji su naseljeni u
novoosnovanim naseljima upravo su
tih dana prognani i protjeranih iz
svojih domova. Tako smo svi mi na
Bobanovu prognani tih dana. Stoga
neka ovaj dan uoči sv. Ante bude dan
kada ćemo se sjetiti i moliti za sve
žrtve, ali i za ozdravljenje svih ratnih
rana. Pozivam sve da dođemo na
misu, potom ćemo u procesiji ići do
križa zapaliti svijeće i položiti cvijeće.

Ponedjeljak 6. lipnja
7:30 NEMA MISE
Utorak 7. lipnja
19:00
7:30 NEMA MISE
PRENJ:
Četvrtak 9. lipnja
7:30 NEMA MISE
Petak 10. lipnja
7:30 NEMA MISE
Subota 11. lipnja
7:30 Ivica Šutalo za ++ rod. Peru i Maricu
Sin Mirko s obit. za ++ Iliju i Anicu
Mijatović
Obit. za + Veroniku Katić
Nedjelja 12. lipnja – Presveto Trojstvo
9:30 Sveta Misa – Prenj
11:00 Sveta Misa – Bobanovo
-

Dan sjećanja na progonstvo i
stradanje

ŽUPA SVETOG MIHOVILA ARKANĐELA
PRENJ
88367 – Crnići
Tel/ 036 862 309 Mob. 063/ 080 - 862
www.zupa-prenj.com

ŽUPNE OBAVIJESTI

1. Slijedeću nedjelju svete mise po redovitom rasporedu Prenj u 9:30,
Bobanovo u 11:00. Radnim danom mise su u 7:30, ponedjeljak, utorak i
srijeda Bobanovo, četvrtak, petak i subota Prenj.
2. Klanjanje četvrtkom nema kroz mjesec svibanj.
3. Proba Velikoga zbora, srijeda 1. lipnja u 20:00 sati u crkvi na
Bobanovom.
4. U subotu 4. lipnja dekanatski susret je ministranata na Aladinićima.
Na Aladinićima treba biti u 10:30 sati. Oni ministranti koji nemaju
prijevoz neka se jave dumi.
5. Utorkom pobožnost 13 utoraka sv. Anti. Pobožnost i sv. Misa počinju u
19:00 sati na Bobanovu.
6. Molim sve ukopnike groblja Bobanovo da izvrše uplatu članarine od
15KM za 2020. godinu do 15. lipnja. Hvala.
7. Preminula je Marica Pažin. Pomolimo se za pokoj njezine duše.
8. DAROVATELJI ZA CRKVU: Jerko Obradović 50, Janja Komšić 100,
Mladenko Komšić 100, od sprov. Ivo Komšić 100, Toni Zubonja 50, Željko
Babić 100, Marinko Šušnja 50, od sprovoda Šćepo Kevo 150, od sprovoda
Marica Pažin 200.
9. REDOVINA: Jerko Obradović 50, Janja Komšić 20, Mladenko Komšić 50,
Željko Babić 100, Marinko Šušnja 50.
10. KRUH SV. ANTE – CARITAS: Mladenko Komšić 10, Janja Komšić 10,
Željko Babić 40, Marinko Šušnja 10.
11. Hvala svima koji na bilo koji način pomažete u radu župe i župnog ureda.
12. Župni list izdaje župa sv. Mihovila Arkanđela – Prenj. List izlazi svakog
drugoga tjedna.

Župni list
Prenj
30. 5. 2022. - godište VII. – br., 12/2022.
Liturgijska godina C

PROSLAVA DUHOVA NA BOBANOVOM
TRODENVNICA:
2. lipnja – Pobožnost i Misa u 19:30 sati
predvodi don Vinko Nenadić, kapelan sv. Matej – Rudnik
pjeva Veliki zbor
3. lipnja – Pobožnost i Misa u 19:30 sati
predvodi don Slaven Ćorić, župnik Bune
- ispovijed u 19:30 za sve župljane
- pjeva dječji zbor
4. lipnja – Pobožnost i Misa u 19:30 sati
predvodi don Ilija Petković, župnik Čapljine
- pjeva zbor mladih iz župe Čapljina

DUHOVI:
Svečana sveta misa u 11:00 sati
Predvodi don Božo Goluža, urednik Cnak
Poslije mise nastupat će folklorna društva te pučko
veselje.
Društva će u 10:30 krenuti u svečanom mimohodu od
Doma na Bobanovu do crkve.

