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Bristovica - Ružići, 3. lipnja 2018.
Humac, 8. srpnja 2018.

Kraljice Mira, moli za nas!

„Veliča duša moja Gospodina!
i klikće duh moj u Bogu, Spasitelju momu...,

Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je ime njegovo!” (Lk 1, 46-49)

„Tu su fratri stoljećima bili,
za vjeru su svoju krv prolili!

Sveti Ante čuvaj naše fratre,
spasili su vjeru i Hrvate!

Fra Andrija povjesničar mio,
stotinu je knjiga objavio!

Veliko vam hvala fra Andrija
jer povijest je od svih najstarija!”

(Nevenka Ćubela, Mostar)

„Uskliknimo, braćo sretnim glasom:
Fra Andrija, živ nam i zdrav bio!

Dobra djela, pokore i žrtve,
vječni Bog ti u raju platio.”

(Marija Dubravac, Brisbane iz Australije)



U davna vremena misišta po Hercegovini su 
utemeljena, a za turske okupacije postadoše 
često okupljalište katoličkog puka sa 
svojim fratrima. Bristovica prve nedjelje u 
lipnju, a Bile prve nedjelju po Petrovdanu, 
Krstivoda, Markoviše, Bukovica..., imaju svoje 
svetkovanje.

Misište u Bristovici prve nedjelje u lipnju 3. 
lipnja 2018., a na Bilima, 1. srpnja 2018., postaje 
grad. A taj “Mali grad” što Bristovica i Bile 
postanu navedenih svetkovina već slijedećeg 
dana nestaje i seli se negdje drugdje sve do 
slijedeće godine i slijedećih misnih slavlja 
u Misištu. I na Misišta mogu se primijeniti 
stihovi:

„Uto i dan već rudjet poče,
I susjednoj u planini

Javit krdo čuješ glas pastijera,
Kojemu se zvonko oziva
Prevodnika ovna zvono.

Kad al eto inoga pastijera
Gdjeno krotak k svome stadu grede.

Ne resi ga ni srebro ni zlato,
Nego krepost i mantija crna.
Ne prate ga sjajni pratioci

Uz fenjere i duplijere sjajne,
Ni ponosnijeh zvona sa zvonika:

Već ga prati sa zapada sunce
I zvon smjeran ovna iz planine.
Crkva mu je divno podnebesje,

Oltar časni brdo i dolina,
Tamjan miris što se k nebu diže

Iz cvijeta i iz bijela svijeta
I iz krvi za krst prolivene...”

(Ivan Mažuranić)

KOJU ĆU, MILOŠĆU BOŽJOM, 
PROSLAVITI U MISIŠTU NA BRISTOVICI

3. lipnja 2018. u 11:00 sati.

NAKON MISNOG SLAVLJA BUDITE DRAGI GOST KOD 
ZLATOMISNIKOVE RODNE KUĆE.

Fra Andrija Nikić
zlatomisnik

Kontakt telefon: 063 326 505 i 039 830 892
email: nikic@tel.net.ba

Franjevački samostan na Humcu
88320 Ljubuški

Gospe Ljubuška, moli za nas!

ZAHVALAN NEBSKOM OCU ZA 
SVE MILOSTI KOJIM JE VODIO MOJ ŽIVOT 

I SVIMA KOJI STE ME NA TOM PUTU 
PRATILI SVOJIM MOLITVAMA, 

PRIMJEROM I PRIJATELJSTVOM, 
RADOSNO VAS POZIVAM NA


