
Župa Bezgrješnoga Začeća B.D.M. Posušje
Trg fra Grge Martića 1, 88240 Posušje 

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

VELIKA GOSPAVELIKA GOSPA
(ponedjeljak, 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. Petar Palić

 biskup Mostarsko-duvanjske biskupije

PROGRAM DEVETNICE

Dan, tema, predvoditelji misnih slavlja, predmolitelji devetnice 
u 19.00 sati 
1. dan: subota, 6. kolovoza (Preobraženje Gospodinovo):

Tema: „Obitelj prema sv. Pismu“
Sv. misu predvodi: fra Ante Kelava, župni vikar u Mostaru
Devetnicu predmoli: fra Jozo Hrkać

2. dan: nedjelja, 7. kolovoza:
Tema: „sv. Josip uzor očinstva“
Sv. misu predvodi: don Ivica Boras, župnik u Viru
Devetnicu predmoli: fra Robert Pejičić

3. dan: ponedjeljak, 8. kolovoza:
Tema: „BDM uzor majčinstva“
Sv. misu predvodi: don Mate Pehar, župnik u Sutini 
Devetnicu predmoli: fra Ante Leko

4. dan: utorak, 9. kolovoza (sv. Terezija od Križa):
Tema: „Obitelj i molitva“
Sv. misu predvodi: fra Robert Kiš, župnik u Izbičnu
Devetnicu predmoli: fra Milan Lončar

5. dan: srijeda, 10. kolovoza:
Tema: „Obitelj temelj crkve i društva“
Sv. misu predvodi: fra Renato Galić, župni vikar u Međugorju
Devetnicu predmoli: fra Ivan Landeka

6. dan: četvrtak, 11. kolovoza (sv. Klara Asiška):
Tema: „Obitelj i odgoj“
Sv. misu predvodi: fra Andrija Majić, župni vikar na Humcu
Devetnicu predmoli: fra Mladen Vukšić

7. dan: petak, 12. kolovoza:
Tema: „Obitelj i mediji“
Sv. misu predvodi: fra Dragan Ružić, ravnatelj Majčinog sela
Devetnicu predmoli: fra Jozo Hrkać

8. dan: subota, 13. kolovoza:
Tema: „Obitelj pred suvremenim izazovima“
Sv. misu predvodi: fra Drago Vujević, župni vikar u Duvnu
Devetnicu predmoli: fra Robert Pejičić

9. dan: nedjelja, 14. kolovoza:
Uočnica Velike Gospe:
Sv. misu predvodi: fra Ivan Penavić
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.

posušje, 6. − 15. kolovoza 2022.



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, 30. srpnja u 9.00 sati 

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

Ponedjeljak, 1. kolovoza: Rastovača
Utorak, 2. kolovoza: Osoje i Batin
Srijeda, 3. kolovoza: Čitluk
Četvrtak, 4. kolovoza: okolica Grada i Vinjani
Petak, 5. kolovoza: Grad

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

Dragi župljani,

Bog, stvarajući čovjeka, stvara ga kao biće zajed-
nice, kao društveno biće potrebno drugoga. Ta potre-
ba za drugim očituje se od samoga rođenja, od prvog 
čovjekovog udaha. Bez drugoga jednostavno ne bi-
smo mogli postojati. Stoga svaki čovjek ima temelj-
nu čežnju pripadanja. Pripadanje mu nudi sigurnost 
preživljavanja i ostvarenja njegovog čovještva. Glavna 
pripadnost iz koje čovjek potječe i koju čovjek ostva-
ruje na ovoj zemlji je pripadnost obitelji. 

Važnost obitelji – temelja svakoga društva - želio 
je naglasiti i Sveti otac papa Franjo pa je 27. prosin-
ca 2020. godine prošlu godinu proglasio godinom 
obitelji te je za njezin početak uzeo svetkovinu svetog 
Josipa, 19. ožujka 2020. godine, a za datum zavr-
šetka 26. lipnja ove godine. Nama vjernicima trebala 
bi svaka godina biti godinom obitelji jer je obitelj ui-
stinu Crkva u malome. Tu se osjećamo najsigurnije, 
izgrađujemo, upoznajemo živoga Boga, rastemo u 
vjeri, posvećujemo se, učimo se žrtvi i odricanju i pro-
vodimo glavni dio svoga života upravo u toj zajednici 
dijeleći s onima koje volimo sve svoje životne radosti i 
žalosti, sreću i nesreću, dijelimo teret životne sudbine 
s drugima. 

Međutim, ubrzani životni tempo sve više nam odu-
zima vrijeme koje bismo trebali posvetiti svojoj obitelji 
i stvara životnu zbrku koja zamagljuje pogled na te-
meljne čovjekove vrijednosti, odnosno na razlučivanje 
bitnog od nebitnoga. I upravo u ovo vrijeme zbrke i 
strke najviše ispaštaju oni koji to najmanje zaslužuju: 
članovi naših obitelji jer ih, podrazumijevajući da su 
nam darovani, često zanemarujemo, dajemo prednost 
poslovim, projektima, materijalnim stvarima i još mno-
go čemu i tako ih ranjavamo.

Stoga želimo ove godine devetnicu našoj Zaštit-
nici Mariji posvetiti upravo obitelji. Potrebno nam 
je zastati i promisliti o njenoj važnosti, o izazovima 
obiteljskog života, ogledati se u zrcalu Svete obitelji, 
zahvaliti Gospodinu na daru vlastite obitelji te moliti 
Kraljicu obitelji da sve naše obitelji sačuva u jedinstvu, 
slozi, ljubavi i miru. 

Neka nas sve prati zagovor i pomoć naše nebeske 
Majke.

S poštovanjem,
   Vaši fratri


