
ŽUPNI LIST
ŽUPE PROROKA ILIJE U KRUŠEVU

MOSTARSKO-DUVANJSKA BISKUPIJA    Godište XIV. br. 1(29)/2015.

KAMENJAK

Mlada Misa, Gospa KarMelsKa i ilindan 2015.

Početak je svibnja, mjeseca po-
svećena Blaženoj Djevici Mariji. 
Počinju se slagati prve 
riječi i reci ovogodiš-
njeg Kamenjka. Ka-
menjak ćemo tiskati 
uoči Ilindana, Gospe 
Karmelske i Mlade 
mise don Josipa Čule. 
Sve su to događaji i da-
tumi koji će se u našoj 
župnoj zajednici do-
goditi u srpnju ove go-
dine. A onda imajući 
u mislima broćansku 
- dekanatsku zajednicu 
(sv. Jakov - Međugor-
je; sv. Stjepan - Čerin) i zajednice 
susjednih župa (sv. Ana - Ljuti Do-
lac) može se govoriti o srpnju kao 
“svetom” vremenu, “svetim” dani-
ma za Kruševo i okolicu. 

Od početka srpnja imat ćemo pri-
liku svakodnevno se sastajati, moli-

ti, pjevati, razmišljati 
o Riječi Božjoj, raz-
mišljati o više tema 
koje ćemo istaknuti u 
planiranim pobožno-
stima… 

Pobožnosti prije 
Mlade mise, Gospe 
Karmelske i proroka 
Ilije ujedinit ćemo 
u jednu cjelinu, za-
počet ćemo tri dana 
prije Mlade mise i 
završiti s ilindanskom 
Pučkom misom. Sve 

pobožnosti je nemoguće nazvati 
tradicionalnim nazivima “trodnev-
nica” ili “devetnica”, nego nazvat 
ćemo ih jednostavno “srpanjske po-
božnosti”. 

Sv. Ilija prorok, Kruševo
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Don Josipovo mladomisničko slavlje

Životopis don Josipa Čule 

Josip je rođen u Čulama, župa Kruševo 
22. 2. 1990. Otac mu je Jure, a majka Gordana r. 
Ćorić. Majka mu je rođena u Čitluku. Roditelji 
su mu rodili sestru Anu i brata Luku. Kršten je u 
Kruševu 22. 4. 1990., krizman također u Kruševu 
23. 4. 2006. 

Školovanje: Osnovnu školu pohađao je 
u Kruševu od 1997. do 2005. Upisao je 29. 6. 
2005. sjemenišnu gimnaziju “Nadbiskupska 
gimnazija - Split” i pohađao od 5. 9. 2005. do 
23. 6. 2009. Filozofske studije (dvije godine) 

odslušao je i položio u Sarajevu u sarajevskoj bogosloviji od 2009. do 2011. 
U jesen 2011. mostarski biskup Ratko Perić poslao ga je na studij teologije u 
Rim na Papinsko učilište “Germanicum”. Stanovao je i bio pitomac Papinsk-
oga zavoda Germanicum - Hungaricum. Nakon tri godine teološkoga studija 
diplomirao je 19. 6. 2014.

Uspješnost u školovanju: Josip je školovanje od osnovne škole pa sve 
do diplomskoga rada uspješno i bez odgađanja prolazio. Završio je maturu u 
Splitu bez polaganja maturskoga ispita, tj. sve četiri godine gimnazije prolazio 
je odličnim uspjehom. 

Prije odlaska u Rim u ljetnom razdoblju 2011. morao je završiti tečajeve 
njemačkog i talijanskog jezika, a iz osnovne škole i gimnazije je otišao s 
dobrim poznavanjem englesk-
og jezika. Uz hrvatski jezik i 
poznavanje drugih slavenskih 
jezika sada uspješno govori i 
piše na engleskom, talijanskom 
i njemačkom. 

Pastoralno djelovanje: 
Poslije diplomskog ispita u 
Rimu (19. 6. 2014.) Josip je 
ljetne dane proveo u Kruševu 
iščekujući prvi dekret i prvo 
pastoralno djelovanje. Za prvu 

đakon don Josip Čule

Josip s biskupom, roditeljima, sestrom i 
bratom
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pastoralnu službu raspoređen je 19. 8. 2014. u katedralnu župu u Mostaru. 
U mostarskoj katedrali je nastupio 7. 9. 2014. Njegov pastoralni rad u kat-
edralnoj župi je bio vezan uz vjeronauk, pripremu krizmanika i prvopričesnika 
te sve druge obveze koje može liturgijski predvoditi ili sudjelovati prema 
đakonskom redu kojega je primio u Kruševu 26. 10. 2014. 

Đakonsko i prezbitersko (svećeničko) 
ređenje: Za đakona je Josip zaređen u Kruševu 
26. 10. 2014., a za svećenika u mostarskoj 
katedrali 29. 6. 2015. Zareditelj je bio biskup 
Ratko Perić. 

Josipovo svećeničko geslo: Običaj je da 
svećenik povodom ređenja i Mlade mise uzme 
svećeničko geslo. Josip je uzeo citat iz Psalma 
37,5. “Prepusti Gospodinu putove svoje. U 
njega se uzdaj i on će sve voditi.”

Don Josipov mladomisnički poziv: 
Iz don Josipove mladomisničke pozivnice 
ističemo: “Radost Mlade mise, koju ću pri-
kazati Gospodinu 12. srpnja 2015. u 11 sati 
u Kruševu, želim podijeliti s Vama. Pozivam 
Vas da budete sudionik euharistijskoga stola 
i dragi gost za obiteljskim stolom. U potpisu 
don Josip Čule, mladomisnik.”

Duhovna priprema za Mladu misu: 
Tri dana prije don Josipove Mlade mise imat ćemo trodnevnicu. Trodnevni-
ca će biti u 18,30 sati. U razmišljanju koga bi pozvali da predvodi “srpan-
jske pobožnosti” odlučili smo pozvati lanjske i preklanjske mladomisnike: 
Azinović fra Goran, Bijakšić don Ivan, Čarapina don Ante, Ćavar fra Josip 
Serđo, Ćosić fra Stanko, Galić fra Dario, Miletić fra Hrvoje, Ostojić fra Mario, 
Šakota fra Antonio i Zubac don Tomislav.

Mlada misa: Mladomisničko slavlje don Josipa Čule bit će u nedjelju 
12. 7. 2015. u 11 sati. Planiramo mladomisničko slavlje organizirati u ljepoti 
hladovine i prozračnosti crkvenoga dvorišta. 

Propovjednik na don Josipovoj Mladoj misi: Prije Mlade mise za-
nimamo se koga će mladomisnik pozvati za propovjednika? Izabrana osoba 
smatra se da mu je prijatelj, da je bliže povezan s njome. Don Josip se od 
dolasku u sjemenište blisko vezao s tadašnjim sjemenišnim prefektom don 

Đakonsko ređenje
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Stipanom Šurlinom. Don Josipova povezanost s don Stipanom ostala je i 
poslije sjemenišnih dana. U razmišljanju koga bi pozvao za propovjednika 
na Mladoj misi don Josip se odlučio za osobu iz sjemenišnih dana; prefekta i 
prijatelja don Stipana Šurlina. 

Pjevanje i sviranje za vrijeme 
mladomisničkog slavlja: Za vrijeme mise svi-
rat će tamburaški sastav “Brist”, a pjevat će biti 
dječji zbor “Ilijini Anđeli”, klapa “Studenac” i 
zbor “Fontes”. 

Mladomisnički ručak: Razmišljali smo 
gdje bi organizirali mladomisnički ručak. U 
razmišljanju je bilo više mjesta: školsko igralište 
pod šatorom, športska školska dvorana ako 
bi se konstruktivno završila, nova svatovska 
dvorana na Sretnicama ako bi se konstruktivno 
završila, četvrta mogućnosti svatovska dvorana 
“Afrodita” s dodatnim mjestima ispred dvorane 
pod šatorom i peta mogućnost tražiti neko drugo 
mjesto gdje bi se moglo smjestiti više stotina os-
oba. Kako stvari sada stoje, dok pišem ove retke 
(10. svibnja) moglo bi se dogoditi da nova svato-
vska dvorana na Sretnicama bude konstruktivno 
završena i da u njoj organiziramo mladomisnički 
ručak.

Konstruktivno završiti dvoranu u 
ovom slučaju znači: da dvorana bude ozidana, 
pokrivena i na otvorima da budu postavljeni pro-
zori, tj. da se gosti mogu skloniti u slučaju nevre-

mena. Ili bolje reći kao pod šatorom samo što nismo u strahu od nevremena i 
pitanja hoće li nam ilindanska usorina i nevrijeme šator podići u zrak.

Do sada smo imali dva mladomisnička ručka pod šatorima (don Slaven 
Ćorić i don Stanko Smiljanić). Oba puta smo bili zabrinuti s pitanjem: a što 
ako za vrijeme ručka bude nevrijeme, kao što zna biti o Ilindanu, ili onakvo 
nevrijeme kakvo se pamti i prepričava s mladomisničkog ručka don Vlade 
Puce. Tada zbog nevremena nitko nije mogao sjesti za stol i objedovati.

Župna crkva Kruševo – 
prorok Elizej
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Don Stipan Šurlin

Don Stipan Šurlin rođen je u 
Imotskom 15. 9. 1969., od oca Nikole 
i majke Jele r. Dračar. 

Školovanje: Osnovnu školu 
pohađao je u Prološcu Donjem 
(1976.-1984.), a srednju u Imotskom 
(1984.-1986.) i u Splitu (građevinski 
smjer - 1986.-1988.). Bio je u vojs-
ci u Skoplju od 1988./1989. Poslije 
vojske zaposlio se i radio u Splitu u 
trgovačkom lancu do 1994. 

Tijekom 1994. upisao je Up-
ravno-pravni studij na Pravnom fakultetu u Splitu i završio ga 1997. Tijekom 
tog razdoblja 1994./1995. sudjelovao je kao hrvatski branitelj u Domovin-
skom ratu na južnom ratištu. Pri završetku Upravno-pravnog studija 1997. 
upisao je studij teologije kod Isusovaca u Zagrebu na Jordanovcu. S Jor-
danovca je otišao u Španjolsku “Univerzitet Navarra” u Pamploni. Nakon 
tri godine studija u Španjolskoj nastavio je studij teologije na “Teološkom 
fakultetu - Majke Crkve” kod Legionara Kristovih u Rimu. Studij teologije 
pohađao je i studirao kao laik. U zadnjoj godini teološkog studija prijavio se 
za bogoslova Splitsko-makarske nadbiskupije i ušao u bogosloviju u Rimu. 
Završivši teološke studije u Rimu vratio se u Split i imao pastoralnu godinu 
na splitskoj bogosloviji.

Sveti red i pastoralne službe: Đakonsko ređenje primio je u Trogiru 
2003., a prezbitersko 2004. u Solinu. Oba ređenja podijelio mu je splitski 
nadbiskup mons. Marin Barišić. Poslije svećeničkog ređenja imenovan je za 
kapelana u župi Gospe od Otoka u Solinu (2004.-2005.). S kapelanske službe 
preuzeo je odgovornu službu odgojitelja (prefekt sjemeništaraca) u splits-
kom sjemeništu (2005.-2009.). Tijekom 2009. imenovan je župnikom župe 
Kaštel Lukšić, a od 2014. preuzeo je službu dekana kaštelanskog dekanata. 

Don Stipan Šurlin – propovjednik na 
don Josipovoj Mladoj misi
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Pobožnost u čast Gospi Karmelskoj i proroku Iliji

Uvod: Pobožnosti u čast Blaženoj Djevici 
Mariji - Gospi Karmelskoj i proroku Iliji ove godine 
su povezani i uklopljeni s pobožnošću pred don Josi-
povu Mladu misu. Pobožnost će svaki dan započinjati 
u 18,30. 

Blagdan Blažene Djevice Marije - Gospe 
Karmelske: Blagdan Gospe Karmelske, 16. srpnja 
ove godine dolazi četvrtkom. Misno slavlje na Gospu 
Karmelsku predslavit će don Slaven Ćorić. Pjevanje 
za vrijeme misnog slavlja animirat će pjevači dječjeg 
zbora “Ilijini anđeli” i klapa “Studenac”.

Don Slaven Ćorić: Don Slaven Ćorić prop-
ovjednik na blagdan Gospe Karmelske rođen je na 
Selištima, župa Kruševo, 20. 4. 1971., od oca Stipe 
i majke Nedjeljke r. Marijanović. Osnovnu školu 
pohađao je u Kruševu od 1977.-1985., srednju u 
sjemenišnoj gimnaziji u Dubrovniku 1985.-1989. 
Filozofsko-teološki studij je pohađao na više mjesta: 

Sarajevo 1989.-1991., Split 1991.-1992., Bol 1992. (jedan - zimski semestar) 
i u Zagrebu 1993.-1996. Diplomirao je 1996. s diplomskom radnjom: “Kris-
tova supstancijalna prisutnost u sklopu otajstva Euharistije”. Za đakona je 
zaređen na Aladinićima 23. 2. 1997., a za svećenika u Kruševu 30. 8. 1997. 
Đakonsko i prezbitersko ređenje podijelio mu je biskup Ratko Perić.

Don Slaven je pastoralno djelovao kao kapelan u župi sv. Matej u Mo-
staru 1997.-1998., u Neumu 1998.-1999. (do veljače). Bio je župnik u Jab-
lanici (od veljače) 1999.-2001. Sa župničke službe u Jablanici premješten je 
u Neum za kapelana 2001. U Neumu je ostao 
do Male Gospe 2009. Na Malu Gospu 2009. 
preuzeo je župničku službu u župi Sutina.

Ilindan: Ilindan, 20. srpnja ove go-
dine po kalendaru je ponedjeljkom. Na Il-
indan imat ćemo dvije mise. Rana misa će 
biti u 8,30, a pučka u 11 sati. Ranu misu će 
predvoditi župnik, a pučku generalni vikar 
Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske 
biskupije don Željko Majić. 

Za vrijeme mise pjevat će zbor starijih 
“Prorok Ilija” i zbor srednjih pjevača “Gospa 
Karmelska”. 

Žena iz sarfate 
sidonske

Don Slaven Ćorić – 
propovjednik na Gospu 

Karmelsku 2015.
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Don Željko Majić: Ovogodišnji 
predvoditelj misnoga slavlja na Ilindan 
don Željko Majić rođen je u Drinovcima, 
28. 3. 1963. Osnovnu školu pohađao je u 
Drinovcima (1969.-1977.), humanističku 
gimnaziju u Biskupijskom sjemeništu u 
Dubrovniku (1977.-1981.). Maturirao je 
12. 6. 1981. Filozofsko-teološki studij 
završio je u Sarajevu (1982.-1988.).

Za svećenika je zaređen u mostar-
skoj katedrali Marije Majke Crkve, 29. 6. 
1988. Zaredio ga je biskup Pavao Žanić. 

Imenovanja, službe, postdiplom-
ski studij: Upravitelj Svećeničkog doma u 
Potocima (1988.-1989.), Župni vikar (kapelan) u katedralnoj župi u Mostaru 
(1989.-1993.). Poslijediplomski studij pastoralne teologije u Rimu (1993.-
1995.) na Papinskom Lateranskom sveučilištu. Magistrirao je u lipnja 1995. 
s temom: “Pastoralni problemi u Trebinjskoj biskupiji pod Turcima i pas-
toralna skrb Kongregacije za širenje vjere”. Za vrijeme studija boravio je u 
međunarodnom “Zavodu sv. Pavla”, Župni vikar (kapelan) u katedralnoj župi 
u Mostaru (1995.-1997.), Biskupov tajnik (1997.-2000.), Župni upravitelj 
župe Blagaj-Buna (2000.-2006.), Vicerektor hrvatskog Zavoda sv. Jeronim 
u Rimu (2006.-2012.), Generalni vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-
mrkanske biskupije od 2012. 

Poziv župljanima na sudjelovanje u srpanjskim pobožnostima: Ti-
jekom godine imamo više organiziranih pobožnosti. Naše pobožnosti ne bi 
smjele biti nešto uobičajeno, nešto što nas ne ispunjava, ne impresionira i ne 
oduševljava, nešto što nas ne izgrađuje…

Pozivam vas sve na sveto i pobožno sudjelovanje u svim planiranim 
liturgijskim slavljima. Od 9. do 20 srpnja svaki dan imati ćemo “srpanjske 
pobožnost”. Kad kažem “pobožnost” mislim na vrijeme od pola sata prije 
mise. U tom vremenu: pjevat ćemo pjesme Blaženoj Djevici Mariji u čast, 
moliti krunicu, moliti litanije, moliti molitve posvećene Mariji u čast, pjevati 
pjesme proroku Iliji u čast, moliti litanije proroku Iliji u čast, moliti dvadeset 
molitava proroku Iliji u čast, preporučivati sebe, sve svoje zagovoru Marijinu 
i Ilijinu

Don Željko Majić –   
propovjednik na Ilindan 2015.
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Povodom don Josipove Mlade 
mise, razmišljat ćemo o svećeništvu, o 
osobama posvećena života, moliti za 
svećenike, redovnike, redovnice. Ova 
godina je posvećena Bogu i molitvi za 
svećenička i redovnička zvanja. Toj ideji 
cijele Katoličke Crkve priključit ćemo se 
i mi.

Ispovijed: nastojat ćemo svaku 
večer imati barem jednog, ako bude 
potrebno i više svećenika da bi se mogli 
ispovjediti oni koji žele. 

Stoga, odazivat ćemo svi na “sr-
panjske pobožnosti”, svaku večer u 18,30 
sati. 

Djeco i mladi: Vi djeco, mladi, ostavite sve svoje aktivnosti u ovo vri-
jeme i sudjelujte na “srpanjskim pobožnostima” i svetoj misi u ove dane. Sve 
športske aktivnosti možete organizirati poslije pobožnosti i svete mise.

Osobe srednje dobi: Vi koji ste u srednjim godinama života. Poglavito 
vi koji ste roditelji. Na večernjim misama i pobožnostima sudjelujete sveto 
i pobožno, uz rečene nakane i molitve preporučite Bogu Blaženoj Djevici 
Mariji - Gospi Karmelskoj i proroku Iliji svoju djecu, obitelj, sve potrebe 
osobnog i obiteljskog života. 

Starije osobe: Starije osobe su uvijek osobe primjera, poticaja, mudro-
sti i dobrog savjeta. Bake i djedovi, potaknute svoju djecu, unuke i praunuke 
na pobožnosti pred don Josipovu Mladu misu, blagdan Gospe Karmelske i 
proroka Ilije. Neka kroz cijelu godinu u našoj župi vlada duhovno ozračje, a 
poglavito u ove svete dane naših patrona i mladomisničkoga slavlja. 

Bolesni i nemoćni: O vi svi bolesni, nemoćni župljani, prikažite za 
uspjeh ovih pobožnosti svoju bol, starost, bolest, nepokretnost i povezanost 
s krevetom. Vaša bolest je po sebi žrtva, učinite je u vašem strpljenu svetom 
žrtvom za uspjeh naših pobožnosti. Neka nam po vašim žrtvama Blažena 
Djevica Marija - Gospa Karmelska i prorok Ilija budu zagovornicima kod 
Boga. Njihovim zagovorom neka na sve nas dođe Božji blagoslov.

Ispovijed bolesnih, nemoćnih i starih osoba: Planiramo prije svečarskih 
dana i u danima pobožnosti pohoditi sve naše starce, starice, bolesne i nemoćne 
župljane, udijeliti im priliku za ispovijed, pričest i bolesničko pomazanje.

Župna crkva Kruševo - Uznesenje 
proroka Ilije na nebu
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Kulturno-zabavni program Ilindanskih večeri 

Uvod: Kulturno-zabavni program Ilindanskih večeri organiziramo od 
2010. Mjesto organiziranja smo mijenjali: na školskom igralištu i kod crkve.

Ilindanske večeri 2014.: Prošle godine Ilindanske večeri su bile or-
ganizirane na školskom igralištu. 
Organizirali su ih: Gordan Pušić, 
Tomislav Bevanda, Radoslav 
Mandić i Goga Vučić i Kulturno-
umjetničko društvo Kruševo. Pro-
gram Ilindanskih večeri bio je orga-
niziran u tri dijela. 

Večer “Ilindansko sijelo” 
2014.,  organizirali smo u nedjelju 
13. srpnja u 20,30 sati. Na “Ilindan-
skom sijelu” običaj je da nastupe sve skupine našeg Kulturno-umjetničkog 
društva: skupina dječjeg folklora, klapa “Studenac”, tamburaši “Brist”, više 
pjevača uz pratnju tamburaša, folklorna skupina mladih i skupina za folk-
lorno pjevanje starijih. Prošle godine u tu večer je bilo finale svjetskog nogo-
metnog natjecanja. Za praćenje utakmice svjetskog natjecanja postavili smo 
video zid. 

Večer “Zemlja Hercegovina” 
2014., organizirana je na Ilindan u 
20,30 sati. Prošle godine smo tako 
odlučili. Pokušali smo program il-
indanskog poslijepodneva “nečim” 
popuniti. Već više godina na Ilindan 
poslijepodne nije bilo nikakva pro-
grama. Prošle godine smo pokušali 
nešto učiniti i nije bilo loše. 

Na večeri “Zemlja Hercegovina” nastupilo je više Kulturno-umjetničkih 
društava iz susjednih mjesta. 

Natjecanje u malonogometu 2014., treći dio programa Ilindanskih 
večeri bilo je natjecanje u malonogometu. Malonogometno natjecanje je 
započelo 21. srpnja i trajalo je sve do pred Veliku Gospu.
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Ilindanske večeri 2015.: Ovogodišnji program Ilindanske večeri 
organizirat ćemo u dva dijela: Prvo - don Josipova mladomisničko slav-
lje, drugo - nastupi skupina (sekcija) Kulturno-umjetničkog društva u 

župnoj dvorani. 
Prvo - Don Josipovo 

mladomisničko slavlje - nedjel-
ja 12. srpnja. Uz svakogodišnju 
proslavu Gospe Karmelske i Il-
indana na našu radost ove go-
dine imamo i treću središnju 
točku - don Josipovu Mladu 
misu i mladomisničko slavlje. 
Dovoljno je u nama radosti zbog 
ovog događaja. Ne možemo ne 
priznati da nas ushićenje i ra-
dost ne potiču posebno istaknu-
ti ovaj sveti događaj. To ćemo 

pokušati učiniti uz Božju pomoć i uz pomoć sviju onih koji će u or-
ganiziranju sudjelovati. Sve što je vezano uz mladomisničko slavlje 
neka ove godine dođe do izražaja. Srpanjske pobožnosti i pripreme 
pred Mladu misu, sam dan Mlade mise, poslijepodnevni program za 
mladomisničkim stolom; sve je to doživljaj, raspoloženje, poseban 
ugođaj, i zato nije potrebo i ne želimo ništa ubacivati “sa strane” što 
nije sastavnica ovog slavljeničkog trenutka. 

Za vrijeme Mlade mise svirat će tamburaši “Brist”, a pjevanje će 
animirati pjevači dječjeg zbora i zbora mladih. Poslijepodne, za vri-
jeme mladomisničkog ručka, program ćemo popuniti s bendom “Dobre 
vibracije” i nastupima naših pjevačkih skupina. Ovoga časa smatra-
mo da je za mladomisničko slavlje šteta bilo što drugo planirati. Neka 
Mlada misa i poslijepodnevni program budu i ostanu u ovogodišnjem 
programu Ilindanskih večeri u prvom planu. 

Drugo - planiramo u dvije večeri između 12. i 20. srpnja orga-
nizirati u župnoj dvorani prigodni program. U jednu večer program će 
popuniti pjevači klape “Studenac”, zbor Glazbene škole, pjevači no-
voformiranog zbora “Fontes”. U drugu večer između 12. i 20. srpnja 

Ilindanske večeri 2014.
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program će popuniti tamburaši “Brist” s pjevačima (Ela Čule, Stipe 
Gabrić, Ivan Marić, Miran Pušić). 

Zbor “Fontes”: Spomenuo sam novoformirani zbor “Fontes”. 
Već godinu dana profesor Karlo Milićević planira s polaznicima Glaz-
bene škole formirati višeglasni zbor. Razgovaramo o rujnu ove godine 
kada bi taj zbor ozbiljnije počeo s probama, ali 
su oni već uvježbani tako da očekujemo njihov 
prvi nastup u rečenom periodu. 

Samostalni pjevači - poziv: Spomenu-
ta su četiri imena i prezimena za pjevanje uz 
tamburaše. Imamo još onih koji bi mogli do-
bro s pjesmom nastupiti. Pjevaju dobro kad ih 
se sluša u manjem društvu, ali ih je strah javno 
nastupiti. Pozivam ih da se toga oslobode. Svi vi 
kojima je Bog dao ljepši glas i uho “navijeno” 
na više nota, šteta je da vas strah ili neki obzir 
sputavaju da ne nastupite s kojom pjesmom u 
programima koje organiziramo. 

Općenito se osvrćući pjevanju i pjesmi: 
Osobno ne volim kad netko nekoga negira zbog 
manje “bistre” note. Pa nitko ne bi htio pjevati 

lošije nego 
naprotiv - bolje, ali ako ne ide onda 
je ono kako pjeva najbolje. Svi 
pjevamo na veću slavu Božju, na 
raspoloženje svojega srca i duše; 
pjevamo Bogu na slavu, a sebi na 
ugođaj. I kad imaš tu misao u sebi, 
imat će osjećaj odgovornosti pred 
nastup, ali ne ćeš se bojati i ne će te 
biti strah. 

KAMENJAK: Župni list župe Proroka Ilije Kruševo, 88203 Kruševo / Tel/fax: 036 486 
319; /E-mail: donljubo@tel.net.ba: / Uređuje i odgovara: don Ljubo Planinić, župnik / 
Lektor i korektor: Martina Arapović / Tehnička obrada i prijelom teksta: don Josip Čule 
/ List izlazi kroz liturgijsku godinu prema potrebi. / Tisak: “Eurotisak d.o.o.” Mostar.

Usklađena  ganga: 
Branko i Mario
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Pobožnost: 

Uvod: Pobožnost pred Mladu Misu don Josipa Čule, Gospu Karmelsku i Ilin-
dan započet ćemo u četvrtak 9. srpnja. Pobožnost će započinjat u 18,30 sati. 
Svaku večer bit će prilika za sakrament ispovijedi.

Srpanjske pobožnosti prema danima:

Prvi dan - četvrtak 9. srpnja: 
Tema večeri: Svećenik u službi Boga za čovjeka

Drugi dan - petak 10. srpnja: 
Tema večeri: Svećenička služba - izazovi na početku 21. stoljeća

Treći dan - subota 11. srpnja: 
Tema večeri: Hajdete za mnom učinit ću vas ribarima ljudi (Mk 1,17-18)

Četvrti dan - nedjelja 12. srpnja: 
Tema dana: Mladomisničko slavlje don Josipa Čule

Peti dan - ponedjeljak 13. srpnja 
Tema večeri: Majka Božja Bistrička - znak jedinstva sviju Hrvata katolika

Šesti dan - utorak 14. srpnja 
Tema večeri: Marija - Majka Kristova i Majka naša

Sedmi dan - srijeda 15. srpnja 
Tema večeri: Marija - Vrata nebeska

Osmi dan - četvrtak 16. srpnja 
Tema večeri: BDM - Gospa Karmelska

Deveti dan - petak 17. srpnja
Tema večeri: Ilija - otac izraelskog pravovjerja (1 Kr 18,24)

Deseti dan - subota 18. srpnja 
Tema večeri: Ilija - starozavjetni i suvremeni prorok obraćenja (1 Kr 18,37)

Jedanaesti dan - nedjelja 19. srpnja
Tema večeri: Ilija daje duha Elizeju i svima nama (2 Kr 2,15)

Dvanaesti dan - ponedjeljak 20. srpnja
Tema dana: Ilindan 

- Mladomisničko slavlje don Josipovo bit će u nedjelju u 11 sati, za vrijeme 
mise propovijedat će don Stipan Šurlin.
- Misno slavlje na Gospu Karmelsku bit će u četvrtak 16. srpnja u 18,30 sati i 
predslavit će ga don Slaven Ćorić.
- Misna slavlja na Ilindan bit će u 8.30 i 11 sati. Pučku misu u 11 sati predslavit 
će don Željko Majić, generalni vikar naših biskupija.

Blažena Djevico Marijo - Gospe Karmelska i sv. Ilija proroče, 
molite za nas!




