22. KOLOVOZA – 28. KOLOVOZA 2022. „C“
MISNA ČITANJA
1. Čitanje: Iz 66,18-21
Psalam: 117,1-2
2. Čitanje: Heb 12,5-7.11-13
Evanđelje: Lk 13,22-30
U ono vrijeme: Isus je prolazio i
naučavao gradovima i selima. Reče
mu tada netko: »Gospodine, je li
malo onih koji se spasavaju?« A on
im reče: »Borite se da uđete na uska
vrata jer mnogi će, velim vam,
tražiti da uđu, ali neće moći.
Kada gospodar kuće ustane i
zaključa vrata, a vi stojeći vani
počnete kucati na vrata: ’Gospodine,
otvori nam!’, on će vam odgovoriti:
’Ne znam vas odakle ste!’ Tada ćete
početi govoriti: ’Pa mi smo s tobom
jeli i pili, po našim si trgovima
naučavao!’ A on će vam reći:
’Kažem vam: ne znam odakle ste.
Odstupite od mene, svi zlotvori!’
Ondje će biti plač i škrgut zubi kad
ugledate Abrahama i Izaka i Jakova
i sve proroke u kraljevstvu Božjem,
a sebe vani, izbačene. I doći će s
istoka i zapada, sa sjevera i juga i
sjesti za stol u kraljevstvu Božjem.
Evo, ima posljednjih koji će biti
prvi, ima i prvih koji će biti
posljednji.«
Riječ Gospodnja.

29. KOLOVOZA – 4. RUJNA 2022. „C“

RASPORED SVETIH MISA

MISNA ČITANJA

RASPORED SVETIH MISA

BOBANOVO:

1. Čitanje: Sir 3,17-18.20.28-29
Psalam: 68,4-5ac.6-7ab.10-11
2. Čitanje: 12,18-19.22-24a
Evanđelje: Lk 14,1.7-14

BOBANOVO:

Jedne subote Isus dođe u kuću
nekoga prvaka farizejskog na objed.
Promatrajući kako uzvanici biraju
prva mjesta, kaza im prispodobu:
»Kada te tko pozove na svadbu, ne
sjedaj na prvo mjesto da ne bi
možda bio pozvan koji časniji od
tebe, te ne dođe onaj koji je pozvao
tebe i njega i ne rekne ti: ’Ustupi
mjesto ovome.’ Tada ćeš, postiđen,
morati zauzeti posljednje mjesto.
Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni
na posljednje mjesto pa, kada dođe
onaj koji te pozvao, da ti rekne:
’Prijatelju, pomakni se naviše!’ Bit
će ti to tada na čast pred svim
sustolnicima, jer – svaki koji se
uzvisuje, bit će ponižen, a koji se
ponizuje, bit će uzvišen.«
A i onome koji ga pozva, kaza:
»Kad priređuješ objed ili večeru, ne
pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni
rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi
možda i oni tebe pozvali i tako ti
uzvratili. Nego kad priređuješ
gozbu, pozovi siromahe, sakate,
hrome, slijepe. Blago tebi jer oni ti
nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti
se doista o uskrsnuću pravednih.«
Riječ Gospodnja.

Zora Obradović za ++ Ivana i Cviju

Ponedjeljak 22. kolovoza
7:30 za ++ Ljubicu i Matu Maroš
Za ++ Antu, Mišu, Franu i Božicu i
Slavka Puljića
Obit. Puljić, n.n.
Katarina Obradović, n. n.
Za duše u čistilištu
Goran Jukić za + Maru Jukić
Utorak 23. kolovoza
7:30 Za + Janju Slišković
Za ++ Miru i Venu Topalović
Mara Butigan za + Evicu Marić
Za ++ Marijana i Ljubu Jurić
Karlo Jurić, n. n.
Srijeda 24. kolovoza
7:30 Za + Jozu Tomića
Josipa Marčić, n. n.
Josipa Marčić, n. n.
PRENJ:
Četvrtak 25. kolovoza
7:30
Petak 26. kolovoza
7:30 Obit. za + Marka Maslaća
Subota 27. kolovoza
7:30 Zdravko Palameta za ++ rod. Đuru i
Božicu
Ljiljana Palameta za ++ rod. Juru i Anđu
Bule
Dinko s djecom za + Ankicu Marković
Obit. za ++ Zdravka, Vinku i Peru Raguž
Prenj: vjenčanje u 18:00 Ivan Mišić i
Bojana Matić
Nedjelja 28. kolovoza
8:30 Sveta Misa – Bobanovo
9:30 Sveta Misa – Prenj

Ponedjeljak 29. kolovoza
7:30 Vesna Poljanica za + Anku Rako
Igor Maslać za ++ Ivana i Cviju
Maslać
Utorak 30. kolovoza
7:30
Srijeda 31. kolovoza
7:30 Obit. za + Matu Marića
PRENJ:
Četvrtak 1. rujna
7:30
Petak 2. rujna
7:30 Nema Mise
Prenj: vjenčanje u 18:00 sati Michaela
Milinković i Arthur Schwab
Subota 3. rujna
7:30
Nedjelja 4. rujna
9:30 Sveta Misa – Prenj
11:00 Sveta Misa – Bobanovo

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 8:30. Radnim danom mise su u 7:30, ponedjeljak, utorak i
srijeda Bobanovo, četvrtak, petak i subota Prenj.
2. U nedjelju 4. rujna vraćamo se na redoviti raspored svetih misa nedjeljom
Prenj 9:30, a Bobanovo 11:00 sati.
3. Sveti sakrament ženidbe žele sklopiti Marinko Roša, sin Mije i Ruže r.
Pavić, naša župa i Tanja Perić, kći Pere i Ružice r. Filipović, župa BlagajBuna, Vjenčanje predviđeno 2. rujna 2022. na Buni. Ako netko zna kakvu
zapreku ovom crkvenom vjenčanju dužan je obavijestiti ovaj župni ured.
Mladencima želimo sretan i blagoslovljen zajednički život.
4. DAROVATELJI ZA CRKVU: od kršt. Niko Filipović 100, od vjenčanja
Mateo i Marija Palameta 100, Vinko Jerinić 150, Ivica Butigan 100, od
kršt. Magdalena Palameta 200, Vinko Pažin 50.
5. REDOVINA: Ivica Butigan 100, Tomislav Jerinić 100, Ivanka Knežević 50,
Vinko Pažin 100.
6. KRUH SV. ANTE – CARITAS: Ivica Butigan 20.
7. ZA RASVJETU CRKVE U PRENJU: Marko Bajić 80, Žarko Babić 100,
Šime Perić 80.
8. Hvala svima koji na bilo koji način pomažete u radu župe i župnog ureda.
9. Župni list izdaje župa sv. Mihovila Arkanđela – Prenj. List izlazi svakog
drugoga tjedna.

Župni list
Prenj
22. 8. 2022. - godište VII. – br., 18/2022.
Liturgijska godina C
Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja
Draga braćo i sestre, slaviti mučeništvo svetog Ivana Krstitelja podsjeća
također nas, kršćane ovog našeg vremena, da se ne smije pristajati na
kompromise kada je riječ o ljubavi prema Kristu, njegovoj riječi, istini.
Istina je istina i tu nema kompromisa. Kršćanski život zahtijeva, tako reći,
“mučeništvo” svakodnevne vjernosti evanđelju, hrabrosti da dopustimo da
Krist raste u nama i da Krist usmjerava našu misao i naše djelovanje. Ali
to se može dogoditi u našem životu jedino ako postoji čvrsta povezanost s
Bogom. Molitva nije izgubljeno vrijeme, nije uskraćivanje vremena
djelovanjima, pa bila ona i apostolska, već je upravo suprotno: jedino ako
smo kadri imati jedan život vjerne, stalne, pouzdanje, molitve sam će nam
Bog dati hrabrost i snagu da živimo sretno i radosno, da prevladamo
teškoće i hrabro svjedočimo. Neka nas Ivan Krstitelj zagovara kod Boga,
da u našem životu Bog bude uvijek na prvome mjestu. Hvala!
Iz kateheze pape Benedikta na općoj audijenciji, 29. kolovoza 2012.

