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Trg fra Grge Martića 1,  88240 Posušje 

Tel.: ++387-39-681-052
www.zupa-posusje.com

velika gospa
(nedjelja, 15. kolovoza)

ispovijedanje počinje u 6.00 sati.
svete mise su u: 7.00, 9.00, 11.00 i 19.00 sati.

središnje misno slavlje je u 11.00 sati. 

misno slavlje predvodi:

mons. marko semren
pomoćni banjalučki biskup

PROGRAM  DEVETNICE

Dan, tema, predvoditelji misnih slavlja,  predmolitelji devetnice
 u 19.00 sati 

1. dan: petak, 6. kolovoza (Preobraženje Gospodinovo):
Tema: „Godina Božje riječi“
Sv. misu predvodi: don Vinko Nenadić, mladomisnik
Devetnicu predmoli: fra Jozo Hrkać

2. dan: subota, 7. kolovoza:
Tema: „Božja riječ i ljudska riječ“
Sv. misu predvodi: fra Tomislav Crnogorac, mladomisnik
Devetnicu predmoli: fra Robert Pejičić

3. dan: nedjelja, 8. kolovoza:
Tema: „Sveti Josip i Božja riječ“
Sv. misu predvodi: don Domagoj Markić, biskupov tajnik
Devetnicu predmoli: fra Ante Leko

4. dan: ponedjeljak, 9. kolovoza (sv. Terezija od Križa):
Tema: „BDM i Božja riječ“
Sv. misu predvodi: fra  Goran Ćorluka, župnik u Veljacima
Devetnicu predmoli: fra Milan Lončar

5. dan: utorak, 10. kolovoza:
Tema: „Sveti Franjo i Božja riječ“
Sv. misu predvodi: fra Tomislav Puljić, župni vikar u Rakitnu
Devetnicu predmoli: fra Ivan Landeka

6. dan: srijeda, 11. kolovoza (sv. Klara Asiška):
Tema: „Božja riječ i kršćanin danas“
Sv. misu predvodi: fra Frano Musić, biskupski vikar za MUP RH
Devetnicu predmoli: fra Mladen Vukšić

7. dan: četvrtak, 12. kolovoza:
Tema: „Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji.“
Sv. misu predvodi: fra Ignacije Alerić, župnik u Rasnu 
Devetnicu predmoli: fra Jozo Hrkać

8. dan: petak, 13. kolovoza:
Tema: “Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!“
Sv. misu predvodi: don Marin Krešić, župnik u Viru
Devetnicu predmoli: fra Robert Pejičić

9.  dan: subota, 14. kolovoza:
Uočnica Velike Gospe: 
Sv. misu predvodi: mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjalučki
Devetnicu predmoli: fra Mladen Vukšić
Nakon sv. mise blagoslov djece (i nabožnih predmeta)

NEKOLIKO VAŽNIJIH NAPOMENA

• U tijeku Devetnice ispovijed počinje u 18.00, a 
krunica u 18.30 sati.

• Devetnica i sv. misa počinje u 19.00 sati (osim na 
Uočnicu).

• Mise devetnice slavit ćemo na vanjskomu oltaru, 
osim ako nevrijeme to spriječi.

• Na Uočnicu Velike Gospe devetnica počinje u 
18.00 sati na Martića križu. Odatle krećemo s 
Gospinim kipom gradskim ulicama prema crkvi, 
gdje ćemo slaviti sv. misu, a nakon sv. mise bit će 
blagoslov djece.

• Nemojte ostavljati ispovijed za zadnje dane 
devetnice i sam blagdan.

• Preporuča se da pješice kao zavjet idete na 
devetnice i sam blagdan.
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SV. MISA ZA NEMOĆNE, STARE I 
BOLESNE

Pozivamo rodbinu, susjede i sve ljude dobre volje, 
da dovezu i doprate sve one stare i bolesne, 
koji su još koliko-toliko pokretni, na sv. ispovijed, 
bolesničko pomazanje i na sv. misu, koju ćemo 
posebno za njih slaviti

subota, 31. srpnja u 9.00 sati 

Ispovijed starih i nemoćnih
(koji ne mogu doći na misu 31. srpnja)

Ponedjeljak, 2. kolovoza: Rastovača
Utorak, 3. kolovoza: Osoje i Batin
Srijeda, 4. kolovoza: okolica Grada i Vinjani
Četvrtak, 5. kolovoza: Čitluk
Petak, 6. kolovoza: Grad

Napomena: Prijavite nam novooboljele ili nemoćne! 
Ispovijed počinje oko 8.30 sati i završava tijekom 
prijepodneva.

Draga braćo i sestre,

znamo da nas različite riječi naših bližnjih ob-
likuju. Po riječima često gradimo svoje živote i 
odnose. Riječi unose radost u naš život, pomažu 
nam izraziti ono što nosimo u svom srcu. Pomoću 
riječi komuniciramo, razumijevamo se, ćutimo se. 
Ponekad riječi postaju i izvor nesporazuma. One 
mogu donijeti i bol, zaodjenuti u tugu, prekopati 
našu nutrinu. I zato mi, koji smo ljudi riječi, pre-
poznajemo u Božjoj domišljatosti da nam progov-
ori kroz riječ veličinu njegove ljubavi. 

Bog po svojoj riječi želi biti među svojim naro-
dom. On želi ući u povijest svakoga od nas, 
pomažući nam tesati se prema njegovim riječima. 
Nama je riječ Gospodnja darovana kako bismo 
po njoj hodili te tako jasno pokazali kome pri-
padamo. Isus na jednom mjestu kaže: “Nebo će 
i zemlja proći, ali riječi moje neće proći!” Dok mi 
svi želimo biti zapamćeni u povijesti svijeta i svo-
jega vremena, Božja nas riječ poučava kako biti 
uklesan u Božje pamćenje povijesti spasenja. Nije 
važno ostaviti trag kojim ćemo mahati kao svojim 
velikim uspjesima, potrebno je u našem vremenu 
ostaviti trag Božje riječi, trag milosrđa, trag ljubavi 
i dobrote koje su vidljive u Božjem pogledu skrovi-
tosti i “Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.” 
Samo takvi ljudi Božje riječi kadri su istinski preo-
braziti naše društvo i vrijeme. 

Živimo, braćo i sestre, u izazovnom i komplek-
snom vremenu. Baš zato čeznemo za Riječi koja 
donosi mir i vraća radost. Dubina Božje ljubavi pro-
dire dalje negoli mi možemo zamisliti. On ne samo 
da nam je darovao svoje riječi, On se u svome Sinu 
Isusu Kristu i utjelovio. Bog ne samo da nam je 
pričao o sebi i o nama, On nam je ostavio i primjer. 

Zato nas Krist često poziva na nasljedovanje njega 
i njegovih otisaka koje i danas vidimo i čitamo u 
zajedništvu Crkve. 

Naš hod u ovoj devetnici uoči naše župne svet-
kovine bit će isprepleten našim promišljanjima o 
Božjoj riječi. Kao Crkva, još uvijek se nalazimo u 
Godini Božje riječi i Godini sv. Josipa. Upravo je 
sv. Josip u šutljivoj poslušnosti i djelatnoj mudro-
sti poslušao riječ Božju i tako ostao zapamćen u 
povijesti spasenja. Isto je učinila i Blažena Djevica 
Marija koja je svojim: “Evo službenice Gospodnje!” 
postala majkom vječne Riječi darovane nama za 
spasenje. 

Svi ovi dani neka nas potaknu da živimo u in-
timnoj blizini s riječi Gospodnjom. Sv. Jeronim, 
čiju 1600. obljetnicu smrti slavimo, znao je reći: 
“Nepoznavanje Pisma nepoznavanje je Krista!” 
Zato trudimo se upoznati riječ Gospodnju, ako 
želimo upoznati Krista. Bez toga ne možemo se 
zvati Isusovim učenicima. Neka nam u tom hodu 
suobličavanja Kristu Gospodinu pomogne primjer i 
zagovor naše nebeske majke Marije! Amen!

Vaši fratri


