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ŽUPNI OGLASI

Radno vrijeme Župnog ureda: 800 - 1200 i 1500 - 1700
Svete Mise nedjeljom: u 800, 1000 i 1800
Sveta Misa radnim danom: u 1800
Krunica: radnim danom u 17,3000

DJELO ZA DUHOVNA ZVANJA
U našim hercegovačkim biskupijama pokrenuto je Djelo za duhovna
zvanja. U ovo Djelo vjernici se mogu
uključiti preko Pristupnice, preko koje se
uvrštavaju u popis koji se vodi u Biskupskom ordinarijatu u Mostaru. Članovi
ovog Djela za duhovna zvanja, svjesni da
ovim ne uzimaju nikakve obveze zavjeta
u savjesti, nego živeći u svojoj kršćanskoj
svakodnevnici nastoje oko promicanja
duhovnih zvanja primjenjujući barem
jedno od ovih sljedećih djela:
- da svakodnevno mole Papinu molitvu
za zvanja i barem deseticu svete krunice, po mogućnosti za vrijeme večernje
molitve;
- da sudjeluju u klanjanju euharistijskom
Isusu prema prigodama u župi;
- da svakodnevno prikazuju Bogu svoja
trpljenja i druge poteškoće;
- da petkom namjenjuju nemrs i druge
pokore;
- da pomažu materijalno, prema svojim mogućnostima, sjemenište i bogosloviju.
Pristupnica se može podići pri
izlazu iz crkve, a treba je ispunjenu predati u Župni ured.
PRISTUPNICA ZA KUĆNU CRKVU
U našem župnom uredu može se podići
Pristupnica za našu župnu živu zajednicu
koja se zove Kućna Crkva. Uz Pristupnicu objašnjeno je o čemu se radi. Isto
tako, oni vjernici koji se žele uključiti u
živu zajednicu Kraljica krunice, mogu se
prijaviti (registrirati) u Župnom uredu.

BLAGOSLOV SOLI I VODE
Danas, na svetkovinu Bogojavljenja, na
svim misama blagoslivlja se sol i voda s
kojem će vjernici tijekom cijele godine
blagoslivljati svoje obitelji, obitavališta i
zemljišta. Dok se škropi kuća, drugi prostori i tereni, treba izmoliti vjerovanje.
BLAGOSLOV OBITELJI NA BOGOJAVLJENJE
Zajednički blagoslov obitelji (i obiteljskih
sličica) obavit ćemo danas na Bogojavljenje na svim misama. Svaka obitelj
može upriličiti blagoslov u svome
obitavalištu, onako kako je naznačeno na
prvoj stranici ovoga Glasnika.
ŽUPNI VJERONAUK
Župni vjeronauk (kateheza) u našoj župi
počet će 21. 1. 2013. po dosadašnjem
rasporedu.
OBAVIJEST U SVEZI KLANJANJA
Do nedjelje, 20. 1. 2013., umjesto klanjanja četvrtkom, molit će se krunica.
NAŠI DAROVATELJI
Za crkvu (KM): Zdenko Ćurić 50.
Za redovinu (KM): Anđelko Perić 50,
Zdenko Ćurić 50, Zdravko Đolo 100,
Marin Karačić 50, Krešimir Kordić 100,
Gordan i Ines Marić 100.
Za Župni caritas i Kruh sv. Ante
(KM):

Izdaje: ŽUPA SV. TOME APOSTOLA - BIJELI BRIJEG
88000 MOSTAR, Kneza Trpimira 8, Bijeli Brijeg
Telefax: + 387 36 329 490; e-mail: kreso.puljic@tel.net.ba
Glavni i odgovorni urednik: don Krešo Puljić, župnik

ŽUPA SV. TOME APOSTOLA
Bijeli Brijeg
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Godište IV., br. 1 (50); 2013. “C”

BLAGOSLOV OBITELJI I OBITAVALIŠTA
Kad blagoslov obavlja odrastao laik Svetu obitelj, bude mjesto ljubavi,
(ili jedan od roditelja), treba ga obaviti mira i zajedništva, molimo te!
Gospodine usliši nas!
ovako:
-Da svim našim pokojnicima i
dušama
P. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
u čistilištu udijeliš vječni pokoj,
O. Amen!
molimo te!
P. Hvalimo Gospodina jer je dobar.
Gospodine usliši nas!
O. Jer je vječna ljubav njegova.
Oče naš…
Čitanje iz Poslanice Efežanima - Ef Predmolitelj sklopljenih ruku moli:
P. Bože, stvoritelju i milosrdni
4,1-6
Zaklinjem vas dakle ja, sužanj u obnovitelju svoga naroda! Ti si htio da
Gospodinu: sa svom poniznošću naša obitelj, ustanovljena ženidbenim
i blagošću, sa strpljivošću živite savezom, bude sakramentom Krista
dostojno poziva kojim ste pozvani! i Crkve. Izlij, molimo te, obilan
Podnosite jedni druge u ljubavi; blagoslov na našu obitelj, sabranu
trudite se sačuvati jedinstvo Duha u tvoje ime. Sačuvaj nas u svojoj
svezom mira! Jedno tijelo i jedan ljubavi da budemo jedno srce i jedna
Duh - kao što ste i pozvani na jednu duša te daj da se brižnom ljubavlju
nadu svog poziva! Jedan Gospodin! brinemo jedi za druge i za one koji su
Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i nas potrebni. Pomozi nam da riječju i
Otac sviju, nad svima i po svima i u primjerom budemo pravi navjestitelji
tvoga evanđelja. Po Kristu Gospodinu
svima!
našemu.
P. Riječ Gospodnja
O. Amen!
O. Bogu hvala!
Molitva vjernika:
- Za Crkvu, papu, biskupe i
svećenike, molimo te!
Gospodine usliši nas!
- Za sve nas da odgovorno
čuvamo svoje obiteljsko i kršćansko
zajedništvo te da radosno vršimo
svoje kršćansko poslanje, molimo
te!
- Za našu obitelj, da po uzoru na

P. Gospodin Isus, koji je sa svojom
obitelji boravio u Nazaratu, neka
uvijek ostane s našom obitelji i u
našem domu. Neka nas brani od
svakoga zla i udijeli nam milost da
budemo jedno srce i jedna duša.
O. Amen!
Škropeći blagoslovljenom vodom u
znaku križa,predmolitelj zaziva Božji
blagoslov:
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Djeca su najbolji misionari!

DJELO SVETOG
DJETINJSTVA
Crkva na svetkovinu
Bogojavljenja slavi Dan Papinskog
misijskog djela Svetog Djetinjstva.
Time Crkva želi što bolje, što više i
što žarče naglasiti potrebu misijske
svijesti kod djece, posebno u Europi.
Tako djeca i mladi bogatijih krajeva
svijeta pomažu djeci i mladima u
misijskim siromašnim zemljama kako
bi i oni čuli Radosnu vijest spasenja,
postali kršćani, tj. primili sakrament
krštenja, te potom, uz pomoć Božje
milosti, bili dobri i uzorni kršćani.
Svjesni svoje odgovornosti
za misijsko poslanje Crkve nad/
biskupi Biskupske konferencije BiH
na zasjedanju Mostaru od 17. do
18. ožujka 2004. godine odredili su
da svetkovina Bogojavljenja - Tri
kralja bude Dan svetog djetinjstva
na području Bosne i Hercegovine. Na
ovaj blagdan svi prijatelji misija imaju
priliku molitvama i darovima pomoći
misijsko poslanje Crkve i tako biti
živa grana na stablu Djela svetog
djetinjstva. Sva prikupljena sredstava
na ovaj dan preko ordinarijata, a zatim
preko Nacionalne uprave Papinskih
misijskih djela BiH, dostavljaju
se Međunarodnom tajništvu Djela
svetog djetinjstva u Rimu. Prikupljena
sredstava nakon toga dijele se
najpotrebnijim projektima za djecu
cijeloga svijeta na općoj godišnjoj
skupštini Papinskih misijskih djela, a
koja se svake godine u prvoj polovini
svibnja održava u Rimu i na kojoj
sudjeluje i suodlučuje i nacionalni
ravnatelj Papinskih misijskih djela
BiH.

RASPORED SVETIH MISA
Nedjelja, 6. 1., - BOGOJAVLJENJE
Mise su u: 8 h, 10 h i 18 h
Ponedjeljak, 7. 1. 2013.
18 h - Anđa Raič i djeca za +supruga
VLADU (obljetnica)
¸
Utorak, 8. 1.
18 h - Šima Šunjić za +MARTU,
MARU, 		
ANICU i ost.
pok.
Srijeda, 9. 1.
18 h Radica Kolakušić za
+rod. BOŽU 		
i ANĐU

Četvrtak, 10. 1.
18 h - Anka Raič za +majku RUŽU,
svekra 		
IVANA i ost.
pok.

Petak, 11. 1.
18 h - Kćeri za +majku DRAGICU
		
Arapović (1. obljetnica)
Subota, 12. 1.
18 h - Slavka Marić za +rod. ANTU i
TINKU te supruga IVANA

Kršćanska radost je jača od straha!

DESET UVJETA ZA DUŠEVNI
MIR
1. Samo danas trudit ću se da proživim
dan ne želeći riješiti problem svoga
života odjednom.
2. Samo danas pazit ću najvećom
pomnjom na svoje nastupe: otmjen
u vladanju, nikoga neću kritizirati,
neću druge ispravljati i popravljati
… samo sebe sama.
3. Samo danas bit ću sretan, jer sam
siguran da sam stvoren za sreću …
ne samo na drugom svijetu nego i
na ovom.
4. Samo danas prilagodit ću se
okolnostima, ne zahtijevajući da se
one prilagode mojim željama.
5. Samo danas posvetit ću pet minuta
svoga vremena dobrom čitanju; kao
što je hrana nužna za život tijela, tako
je dobro štivo nužno za život duše.
6. Samo danas učinit ću dobro djelo,
a da to nikome ne kažem.
7. Samo danas učinit ću nešto što
inače ne činim rado; ako u mislima
osjetim da sam povrijeđen, trudit ću
se da to nitko ne primijeti.
8. Samo danas načinit ću točan
raspored. Možda ga neću točno držati,
ali ću ga napraviti. Izbjegavat ću dva
zla: napetu žurbu i neodlučnost.
9. Samo danas čvrsto ću vjerovati
– čak i ako bi okolnosti pokazale
suprotno – da se dobrostiva Božja
providnost brine za mene kao da
nikoga drugog nema na svijetu.
10. Samo danas neću strahovati.
Naročito se neću bojati radovati
svemu što je lijepo i vjerovati u dobro.
Dano mi je da 12 sati činim dobro;
mogla bi me obeshrabriti misao da
to moram činiti cijeli život.
papa Ivan
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RASPORED SVETIH MISA
Nedjelja, 13. 1. - KRŠTENJE 		
GOSPODINOVO
Mise su u: 8 h, 10 h i 18 h

Ponedjeljak, 14. 1. 2013.
18 h - Marko Ramljak za +sina
ŽELJKA, 		
roditelje ANDRIJU i KATU te 		
suprugu JANJU
¸
Utorak, 15. 1.
18 h - Marko Zovko za+suprugu 		
BISERKU, zeta ZDRAVKA i
ostale 		
pokojne
Srijeda, 16. 1.
18 h Ivanka i djeca za +supruga ANTU 		
Pavlovića i
ostale pok.
Četvrtak, 17. 1., sv. Antun, opat
18 h - Mirko i Ljubica Rotim za +rod.
PERU i ILKU, brata MARTINA, 		
nevjeste
MILU i RADICU, 			
roditelje IVANA i PILIPU Ćubela 		
te bratića DAVORA
Petak, 18. 1.
18 h - Ljiljana Pušić za +brata
MARIA i 		
oca ANTU
Pavlovića
- Početak molitvene osmine
za 		
jedinstvo kršćana
Subota, 19. 1.
18 h - Manda Čarapina za +rod. IVANA
i 		
ILKU te brata JURU

