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VAŠI HUMACKI FRATRI

Franjevački
samostan

i župa
Humac

Draga braćo i sestre!
Poštovani hodočasnici!

Oj, Antune slavo, asiškoga sveca,
moćni pomoćniče svih što te zazovu:

daj ponovno prođi s kraja na kraj svijeta,
usplamti u svima mir i ljubav novu!

A posebno čuvaj našu mladež dragu
mirisom ljiljana iz svog čistog krila!

Nek je Dijete Isus iz naručja tvoga
brižno čuva da bi uvijek vaša bila!

Nek svetište ovo na našemu Humcu
utočište bude tvoga vjernog puka!
Blagoslovi narod što se oko tebe

kao svoga moćnog zaštitnika skuplja!

Pomozi nam svima da spoznamo svoga 
dobrog Spasitelja. Neka nas On čuva

da budemo uvijek njegovi i tvoji,
da nas kroz svu vječnost za sebe sačuva.

Početak lipnja u našemu svetištu sv. Ante na Humcu je 
stjecište mnogih vjernika sva svih strana. Mnogi bosonogi, 
na koljenima oko kipa sv. Ante, u pobožnosti, živom vjerom 

obavljaju zavjet svecu svega svijeta, primaju svete 
sakramente.  Uvijek nam je drago kada vidimo mnoge 

mlade i obitelji koji dolaze svaku večer kako bi se ispunili 
duhom i kući vratili obnovljeni, s novim odlukama, 

usmjereni za Gospodinom koji je za sebe rekao da je „put, 
istina i život“ (usp. Iv 14,6). 

Ove godine Crkva je proglasila Godinom sv. Josipa 
poočima našega Gospodina. Tako smo uzeli teme za ovu 

Devetnicu neke od zaziva sv. Josipu. Željeli bismo da nas on 
koji je prošao trnovit put ovom zemljom, u ovo naše vrijeme, 
ohrabri da ne klonemo, nego spremno idemo naprijed i za 

Gospodinom. Da nas ne obuzme strah i tjeskoba, da ne 
očajavamo, jer da je on to činio ne bi bio dostojan izabranja i 

poziva Gospodnjeg. Nego je tiho, predano, spremno 
slušao glas Božji i išao naprijed.  O tom će nam kroz 

tematske propovijedi govoriti neki od upravitelja svetišta po 
Hrvatskoj kako bismo i mi se s njima povezali kao duhovni 
štit, obrana i duhovna snaga našega hrvatskoga naroda. 

Tako je to bilo i sa sv. Antom Padovanskim koji je svega živio 
36 godina. Kratko, ali ispunjeno Bogom, Duhom Svetim. 

Ostavio iza sebe toliko da možemo cijeli život proučavati i 
hraniti se duhovno. Toliko snažna duha. Toga nam treba i 

danas. Takvih ljudi, vjernika, svjedoka.

Ovo vrijeme je za našu Župu i cijeli ovaj kraj jedna duhovna 
obnova. Bog nas po zagovoru sv. Ante i sv. Josipa želi 

nahraniti da ne budemo kolebljivi u vjeri, nego čvrsti. U tom 
znaku smo dali izraditi vrata koja prikazuju život sv. Franje i sv. 

Ante. Također bit će postavljena tri velika zvona na novi 
zvonik posvećena sv. Anti, zaštitniku, Blaženoj Gospi i sv. 

Franji utemeljitelju. A isto tako već dugi niz godina slavimo 
Devetnice i slavimo blagdan na montažnom uskom oltaru 

tako da smo se usudili napraviti vanjski oltar za naše 
Svetište koji neće samo služiti za ove dane nago za mnoge 
prigode. Hvala svima koji su se ugradili u ove naše svetinje.

Na sve vas zazivamo Božji blagoslov i zaštitu sv. Ante 
našega zaštitnika i sv. Josipa zaručnika BDM i poočima 

Gospodinova!

Humacki Himan
sv. Anti
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* sv. ispovijed u 17:00 sati
* sv. krunica u 17:30 sati 

* pobožnost i sv. misa u 18:00 sati
* blagoslov nabožnih stvari

na kraju sv. mise

Petak, 4. lipnja 2021. 
Tema: OGLEDALO STRPLJIVOSTI
Predvoditelj: fra Ivan Landeka ml.,

Mostar 
Predmolitelj: fra Marko Bandić 

Pjeva: Dječji zbor „Radost“, Ljubuški

Subota, 5. lipnja 2021. 
Tema: LJUBITELJU SIROMAŠTVA 

Predvoditelj: dr. fra Ante Čovo,
gvardijan i upravitelj svetišta

Gospe Sinjske
Predmolitelj: fra Nikola Jurišić 

Pjeva: Veliki zbor sv. Ante, Humac
 

Nedjelja, 6. lipnja 2021. 
Tema: ČUVARU RIJEČI BOŽJE 

Predvoditelj: dr. fra Miljenko Šteko,
provincijal, Mostar 

Predmolitelj: fra Marin Karačić 
Pjeva: Franjevačka mladež Humac

Ponedjeljak, 7. lipnja 2021. 
Tema: POTPORO OBITELJI 

Predvoditelj: fra Ivan Bradarić,
gvardijan i upravitelj svetišta
sv. Nikole Tavelića u Šibeniku 

Predmolitelj: fra Tomislav Sablje 
Pjeva: Veliki zbor sv. Kate, Ljubuški

Utorak, 8. lipnja 2021. 
Tema: UZORE RADNIKA 

Predvoditelj: fra Tomislav Glavnik,
gvardijan i upravitelj svetišta

sv. Ante u Zagrebu 
Predmolitelj: fra Ljubo Kurtović, župnik 
Pjeva: Dječji zbor „Ljiljani sv. Ante“, Humac

*dobrovoljno darivanje krvi 9-11 sati
u dvorani sv. Ante Humac

Srijeda, 9. lipnja 2021. 
Tema: UFANJE BOLESNIH 

Predvoditelj: fra Ivan Marić ml.,
gvardijan na Širokom Brijegu 

Predmolitelj: fra Dario Dodig, gvardijan 
Pjeva: Zbor mladih „Kmisari“, Humac

Četvrtak, 10. lipnja 2021. 
Tema: BRIŽNI BRANTELJU KRISTOV 

Predvoditelj: don Mislav Šaškor, 
Makarska 

Predmolitelj: fra Ante Kelava
Pjeva: Klapa „Benedictus“, Humac

*nakon sv. mise, klanjanje
Presvetom Oltarskom Satramentu

(u novoj crkvi)

Petak, 11. lipnja 2021. 
Tema: STRAHU ZLIH DUHOVA 
Predvoditelj: don Mijo Šurlin,

upravitelj svetišta u Vepricu
Predmolitelj: fra Stanko Mabić

Pjeva: Veliki zbor sv. Ante, Humac

UOČNICA
 

Subota, 12. lipnja 2021. 
Predvoditelj: kardinal Vinko Puljić,

Vrhbosanski nadbiskup 
Predmolitelj: fra Dario Dodig, gvardijan

Pjeva: Veliki zbor sv. Ante, Humac
*blagoslov djece na kraju sv. mise

SVETKOVINA
 

Nedjelja, 13. lipnja 2021. 
Sv. mise u 5, 6, 7, 8, 9

Svečana s procesijom u 11 sati 
Predvoditelj: msgr. Luigi Pezzuto,

nadbiskup i apostolski nuncij
za BiH

Pjeva: Veliki zbor sv. Ante, Humac

Večernja u 18 sati
Predvoditelj: msgr. Anton Sente ml.,
upravitelj svetišta sv. Josipa u Karlovcu
Pjeva: Veliki zbor sv. Kate, Ljubuški
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