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ŽUPNI OGLASI

Ljetni raspored Župnog ureda: od 8 h do 10 h.
U hitnim slučajevima zvati na telefon: 036 329 490.
Svete mise nedjeljom: u 8 h, 10 h i 18 h; radnim danom u 7,30 h.
ZAŠTITNIK ŽUPE
nastupi naše djece i animatora. Poslije
U utorak, 3. srpnja 2018. je svetkovina sv. završena dvotjednog turnusa “DUGETome apostola, patrona naše župe. Mise PRUGE” organiziramo poseban izlet za
su u 8 h i svečana u 18 h koju predslavi naše animatore.
don Damir Pažin, duhovni pomoćnik u
župi sv. Ivana apostola i evanđelista u
OBITELJSKI DAN U BiH
Mostaru. poslije mise mit će pića i meze Obiteljski dan u BiH proslavit će se
ispred crkve za sve vjernike. Molimo svetom misom na Kupresu u crkvi Svete
župljane da donesu štogod slatka i slana Obitelji, u nedjelju, 29. srpnja 2018. u
da se počastimo pred crkvom poslije 11 h.
večernje mise.
Ovaj susret nikako se ne smije gledati
LJETNI RASPORED DNEVNIH
MISA
Od 4. srpnja do 3. rujna 2018. svete
mise radnim danom u našoj župi bit će
jutrom u 7,30h. Nedjeljne mise ostaju po
dosadašnjem rasporedu.
LJETNI ORATORIJ “DUGA-PRUGA”
U prvom krugu Ljetnog oratorija
“DUGA-PRUGA”, od 24. do 30. lipnja
2018. sudjelovalo je 80 djece od 1. do
4. razreda, a s njima je radilo 42 naših
animatora. U sklopu tjednog programa
imali smo i cjelodnevni izlet na Gorance
koji se uvijek provodi prema planu i
programu kojega pripreme animatori.
Drugi krug Ljetnog oratorija, za djecu
od 5. do 8. razreda, započinje danas u
nedjelju, 1. srpnja s misom u 10 h i trajat
će do subote, 7. srpnja 2018. kada je
predviđen koncert u 19 h te razni drugi

u koliziji s Nacionalnim susretom u
Solinu koji će biti 16. rujna 2018., nego
kao svojevrsna priprava za Nacionalni
susret hrvatskih katoličkih obitelji.
Za obiteljsko hodočašće na Kupres
potrebno se prijaviti do sljedeće nedjelje,
8. srpnja, a za Nacionalni susret do
nedjelje, 12. kolovoza. Naši nas biskupi
pozivaju da u vremenu od 29. lipnja svetkovina sv. Petra i Pavla - do 29. srpnja
- Obiteljskog dana, svaka obitelj moli
molitvu Presvetom Trojstvu za obitelj i
molitvu Ispovijest vjere Hrvata katolika.
I jednu i drugu molitvu imate otisnutu
u ovom broju našeg Glasnika. Moleći
ove dvije molitve naše obitelji uključuje
NAŠI DAROVATELJI
Izgradnja crkve (KM): Stanko Zovko
300, Niko Marušić 100, Vinka Vladić
25.
Caritas i Kruh sv. Ante (KM): Mario
Smoljan 20.

Izdaje: ŽUPA SV. TOME APOSTOLA - MOSTAR
Kneza Trpimira 8, 88000 MOSTAR; web stranica: www.svtoma.com
Telefax: + 387 36 329 490; e-mail: svtomamostar@gmail.com

ŽUPA SV. TOME APOSTOLA
Bijeli Brijeg

G LAS N I K
Godište VI., br. 146 (195); 2018. “B”

DESET ZAPOVIJEDI MAJKE HRVATSKE
Svim vjernim sinovima i kćerima. Zapisao ih Vjekoslav Klaić.
(Prepisano iz Hrvatske njive od godine 1917., br. 2-10)
Prema radu: Mira Kolar-Dimitrijević (Sveuč. prof. u mirovini, Zagreb),
HRVATSKI POVJESNIČAR VJEKOSLAV KLAIĆ I NJEGOV
DOPRINOS ODGOJU HRVATA
(Povodom 80. godišnjice Klaićeve smrti) - Nastavak
III. Štedi!
Lijepo kaže narodna poslovica: “U radiše svega biše, u štediše jošte više.”
Treba dakle ne samo raditi, nego i štedjeti. Jer zgodno kaže opet druga
narodna poslovica; “Tko ne zna štedjeti, brzo će mu nestati.”
Teško onome, za koga se može reći: “Što je ruha, na njemu je, a što kruha,
u njemu je.” A još teže je po onoga, koji je raspikuća, pa se tješi pjevajući:
“Što dobijemo, to zapijemo.”
Štedjeti je lako, samo ako hoćeš. Neka ti bude prvo pravilo, da nikad ne
potrošiš sve ono, što si svojim radom privredio nego da svakom prigodom
bar nešto od svoje zarade otkineš i pohraniš. A to ćeš tako udesiti, da trošiš
tek za ono, što ti je od najpreče potrebe, a da se kaniš onoga, što je suvišno.
Štedjeti je slast. Zrno do zrna pogača, kamen do kamena palača, a para do
pare gotov imetak. Samo pripazi, da ti se slast štednje ne izrodi u strast, pa
da od štediše ne postaneš škrtac.
Štedjeti je tvoja sveta dužnost, koju moraš vršiti i zbog sebe samoga, i zbog
svojte svoje, i zbog naroda i domovine svoje. Štedi za sebe samoga, jer kad
te snadje nevolja ili kad ti nestane privrede, kako da se goloruk proturaš u
svijetu? Zar s dugom, koji je zao drug? Stoga čuvaj bijele novce za crne
dane.
Štedi zbog svojih milih i dragih, da starcima roditeljima vratiš, što su te
u svijet opremili, a djeci svojoj, koja nijesu kriva što si ih porodio, da
pomažeš, dok stanu na svoje noge. Napokon je i rodjena gruda, iz koje si
nikao i koja te hrani, zavrijedila, da joj se odužiš makar u smrtnom času,
kad se opet vraćaš u blago krilo njezino.
Štedimo dakle svi: staro i mlado, muško i žensko! Naročito vi, žene
hrvatske, kanite se gizde i raskoši svake.
Dobra kućanica drži tri ugla kuće, mnogo puta još i četvrti. Samo brižna i
štedljiva žena vjerna je ljuba svome bračnome drugu, a dobra majka djeci
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Sv. Toma apostole, moli za nas!

svojoj.
Slabo će pomoći svi politički programi, kojima se nastoji pridići i spasiti
narod hrvatski, da ne propadne u silnoj vrevi naroda. Hrvatski narod održat
će se tek onda, ako se nauči raditi i - štedjeti.
DUHOVNA PRIPREMA ZA OBITELJSKI DAN NA KUPRESU, 29.
SRPNJA 2018.
Naši nas nad/biskupi pozivaju da u vremenu od 29. lipnja - svetkovina sv.
Petra i Pavla do 29. srpnja - Obitesljskog dana, svaka obitelj, bez obzira hoće
li sudjelovati na Obiteljskom danu ili ne, moli svaki dan molitvu Presvetom
Trojstvu za obitelj i molitvu Ispovijest vjere Hrvata katolika. Ovdje donosimo
otisnute obje molitve:
MOLITVA PRESVETOME TROJSTVU ZA OBITELJ
Slavimo Te Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si dostojanstvo obitelji
ustanovio na sliku svoga Trojstvenog zajedništva ljubavi.
Klanjamo Ti se, Gospodine Isuse Kriste, Otkupitelju naš, jer si se
udostojao roditi u ljudskoj obitelji i jer si svojom žrtvom na križu bračnu
ljubav od rane grijeha iscijelio, te bračno i obiteljsko zajedništvo ljubavi i
vjernosti učinio sakramentom svoga saveza s Crkvom.
Hvalimo Te, Duše Sveti Tješitelju, koji po sakramentu ženidbe,
zajedničkoj molitvi i nedjeljnoj euharistiji, kršćansku obitelj neraskidivo
ujedinjuješ i posvećuješ, da može biti svetište života i škola kršćanske
ljubavi.
Ponizno Te molimo, Svemogući Bože, da se po uzoru na Svetu Obitelj,
u našem kršćanskom domu, ostvari božanski naum o braku i obitelji - da naša
obitelj bude istinska zajednica vjere, života i ljubavi. Po Kristu Gospodinu
našemu. Amen!

ISPOVIJEST VJERE HRVATA KATOLIKA
Čvrsto vjerujem u Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom
želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti
pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj Crkvi.
Svoju odluku polažem u bezgrješno Srce presvete Bogorodice Marije.
Najvjernija Odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski
dom. Amen!
- Lijepo bi bilo kada bi se, u duhu hrvstskog krsnog zavjeta, ove dvije molitve trajno
mole u našim obiteljima, navečer, između 19 h i 21 h.

Pokoj vječni daruj im Gospodine!

RASPORED SVETIH MISA
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RASPORED SVETIH MISA

Nedjelja, 1. 7. 2018., 13. N/G
Mise su u: 8 h, 10 h i 18 h
8 h - Anton Kajtazi za †strica ĐONIJA

Nedjelja, 8. 7. 2018., 14. N/G.
Mise su u: 8 h, 10 h i 18 h

Ponedjeljak, 2. 7. 2018.
18 h - Miroslav Prkačin za †oca 		
ZDRAVKA (1. oblj.)

Ponedjeljak, 9.7., bl. Marija Petković
7,30 h - Obitelj Petra Raiča za †MARKA 		
Markovića

Utorak, 3. 7., SV. TOMA APOSTOL
Patron naše župe
8 h - Misa na župnu nakanu
18 h - Svečana sv. misa koju predslavi
don Damir Pažin

Utorak, 10. 7. 2018.
7,30 h - Slava Ćorić za ††roditelje i
rodbinu

Srijeda, 4. 7. 2018.
7,30 h - Obitelj Džidić za ††: ABRAMA, 		
DELFU, MARIJANA, ANĐELKA 		
i
NEVENKU

Srijeda, 11. 7., sv. Benedikt (†547.)
Zaštitnik Europe
7,30 h - Milena Tomić za ††roditelje
		
NIKOLU i VIDU te
ostale pokojne 		
iz obitelji
Ilić

Četvrtak, 5. 7., sv. Ćiril i Metodije (9,
st,)
7,30 h - Obitelj Raič za †MARKA 		
Markovića

Četvrtak, 12. 7. 2018.
7,30 h - Danijela Kraljević za †majku
SENU 		
Barać

Petak, 6. 7. 2018.
7,30 h - Ružica i Jozo Galić za ††:
roditelje, 		
braću i stale
pokojne iz obitelji
Subota, 7. 7. 2018.
7,30 h - Tonko Suton za ††roditelje
ANTU 		
i IVU

Petak, 13. 7. 2018.
7,30 h - Manda Tomić za ††: IVANA,
MITRA, STIPU, KATU i MANDU
Subota, 14. 7. 2018.
7,30 h - Amela Ačkar Kožulj za ††NADU
i 		
VENCELA Škegro

