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ŽUPNI OGLASI

ŽUPA SV. TOME APOSTOLA

Radno vrijeme Župnog ureda: 8,30 h - 12,00 h i 15,00 - 17,30 h
Svete Mise nedjeljom: u 8,00 h, 10,00 h i 18,00 h
Sveta Misa radnim danom: u 18,00 h

Bijeli Brijeg

G LAS N I K

Krunica: radnim danom u 17,30 h

13 UTORAKA SV. ANTI
Posljednji, trinaesti utorak sv. Ante je 10.
6. 2014. Homilija na Misi bit će na temu:
Poziv na vječno spasenje.
STUDENTSKI UTORAK
U utorak, 10. 6. 2014. u 18 h slavimo sa
studentima sv. Misu na kojoj oni čitaju i
pjevaju. Pozivamo studente da dođu.
SPOMENDAN SV. ANTE
Na spomendan sv. Ante Padovanskog,
13. 6. 2014., kojega pobožno časte
mnogi naši vjernici, sv. Misa bit će u 18
h. Štovatelji sv. Ante mogu svoje zavjete
obaviti pred prekrasnim kipom sv. Ante
u našoj crkvi.
KLANJANJE PRED PRESVETIM
Na drugi četvrtak u mjesecu, 12. 6. 2014.
umjesto klanjanja molit će se krunica za
naše bračne parove i obitelji. A u četvrtak,
19. 6. 2014., na svetkovinu Tijelova, bit
će polusatno klanjanje i molit ćemo za
svećenika zvanja.
DUGA-PRUGA
Najavljujemo Ljetne dane Duge koji
se popularno zovu DUGA-PRUGA. Za
djecu od 1. r. do 4. r. bit će od 23. do 28.
6. 2014., a za djecu od 5. r. do 7. r. bit će
od 30. 6. do 5. 7. 2014.
TIJELOVO
U četvrtak, 19. 6. 2014. je svetkovina
Tijelova. Svete Mise su kao i nedjeljom:
u 8 h, 10 h i 18 h.

PATRON KATEDRALE
Na Duhovski ponedjeljak, 9. 6. 2014.
patron je župe i naslov katedralne crkve:
Bl. Djevica Marija Maka Crkve. Glavno
euharistijsko slavlje je u 18 h a predvodi
ga naš biskup Ratko Perić.
ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ
Crkveni brak žele sklopiti Mario Marić,
sin Marijana i Ankice r. Naletilić iz katedralne župe i Tanja Ćavar, kći Stipe i
Mare r. Groznica iz naše župe. Vjenčanje
je predviđeno u našoj župnoj crkvi, 18.
7. 2014.
NAŠI KRŠTENICI
- U subotu, 31. 5. 2014. krštena je
Lorena Glibić, kći Damira i Jelene r.
Zelčić. Rodila se 14. 3. 2014. Kuma joj
je Marija Bokšić, a krstitelj don Krešo
Puljić, župnik.
- U nedjelju, 1. 6. 2014. krštena je Marija
Dragoje, kći Darka i Ivane r. Kraljević.
Rodila se 17. 3. 2014. Kuma joj je Ivana
Marinčić, r. Dragoje, a krstitelj don Krešo
Puljić, župnik.
- U subotu, 7. 6. 2014. krstila se Klara
Krezić. Roditelji su joj Mario i Sanja r.
Čović, a kuma Darijana Katić. Krstitelj
NAŠI DAROVATELJI
Za crkvu (KM): Ivan Marić 50, Gordan
Ćorić 30, Anđa Zovko (+Tomislava) 100,
Marija Dragoje 100, Mirela Papac 80,
Dražen Lovrić 50, Klara Krezić 200.
Za redovinu (KM):

Izdaje: ŽUPA SV. TOME APOSTOLA - MOSTAR
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
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DUHOVSKI DOGAĐAJ U MOSTARU
Danas, na svetkovinu Duha Svetoga - Nedjelju Pedesetnice, 8. 6. 2014., na
Misi u 10 h, pred mostarskom katedralom, biskup Ratko Perić sa svojim sukrizmateljima, podijelit će sakrament potvrde mladićima i djevojkama iz svih
sedam mostarskih župa. Bit će oko šest stotina krizmanica i krizmanika. Iz
naše župe ove godine imamo 54 krizmanika. Preporučam ih u vaše molitve.
Molitva za sedam darova Duha Svetoga
Duše Sveti, Tješitelju, dođi u srca naša sa svojom milošću i svetom ljubavi
i daj nam dar mudrosti da sa slašću razmatramo Božje istine i da nam Bog
bude jedino mjerilo u prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari.
Daj nam dar razuma da što dublje zaronimo duhom svojim u otajstva svete
vjere koliko je to u ovom zemaljskom životu moguće.
Daj nam dar savjeta da se uklanjamo zasjedama đavla i svijeta, a u dvojbi da
uvijek prigrlimo što je većma na slavu Božju i za naše spasenje.
Daj nam dar jakosti da osobitom odlučnošću svladavamo sve napasti i ostale
zapreke u duhovnom životu.
Daj nam dar znanja da pravo spoznamo što i kako treba da vjerujemo i da ne
odemo stranputicom u duhovnom životu.
Daj nam dar pobožnosti da Bogu, svetima i službenicima Crkve dužno štovanje
i čast iskazujemo, a nevoljnima za ljubav Božju u pomoć pritječemo!
Daj nam dar straha Božjega da se čuvamo grijeha bojeći se uvrijediti Boga
iz sinovskog poštovanja prema Božjem Veličanstvu. Amen.

Dođi Duše Presveti
Dođi, Duše Presveti,
sa neba nas posjeti
zrakom svoje milosti.
Dođi Oče ubogih,
djelitelju dara svih,
dođi srca svjetlosti.
Tješitelju tako blag,
ti nebeski goste drag,

pun miline, hlade tih.
Umornima odmore,
u vrućini lahore,
razgovore žalosnih.
Sjaju svjetla blaženog,
sjaj u srcu puka svog,
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Pokoj vječni daruj im Gospodine!

Pošalji Duha svojega Gospodine!

napuni nam dušu svu.
Bez božanstva tvojega
čovjek je bez ičega,
tone sav u crnom zlu.
Nečiste nas umivaj,
suha srca zalivaj,
vidaj rane ranjenim.
Mekšaj ćudi kamene,

zagrij grudi ledene,
ne daj nama putem zlim.
Svim što vjeru imaju,
što se u te ufaju,
sedam svojih dara daj.
Daj nam krepost zaslužnu
i smrt lijepu, blaženu,
daj vjekovit svima raj.

RASPORED SVETIH MISA
Nedjelja, 8. 6. 2014., DUH SVETI
Mise su u: 8 h i 18 h
Krizma u katedrali u 10 h
Ponedjeljak, 9. 6.
18 h - Supruga Stojka Marić i djeca za
†IVANA

PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA - TIJELOVO

U četvrtak, 19. 6. 2014. Katolička Crkva slavi svetkovina Tijelova
ili Svetkovinu Presvetoga Tijela i Krvi Kristove. Ovom svetkovinom katolici
slave otajstvo Božje nazočnosti u Euharistiji, a održavaju se i tijelovske
procesije.
Tijelovo je blagdan posvećen svečanom čašćenju Presvetog oltarskog
sakramenta, nastaje u 13. stoljeću, a na cijelo se zapadno kršćanstvo proširuje
tek u 14. stoljeću. Duguje se viziji augustinske redovnice sv. Julijane iz
samostana kod Liegea u današnjoj Belgiji. Ona je imala viđenje punog mjeseca
na kojemu je opazila jednu mrlju. Puni mjesec je protumačila kao Crkvu, a
mrlju kao nedostatak jednog blagdana kojim bi se trebao častiti Presveti oltarski
sakrament. Na njezinu je molbu mjesni biskup Robert de Thorote za svoju
biskupiju uspostavio blagdan koji se na početku zvao blagdan Euharistije.
S. Julijana je našla sljedbenike koji su žarko promicali ideju toga blagdana i
željeli ga proširiti na cijelu Crkvu. U tome su i uspjeli.
Papa Urban IV. godine 1264. objavljuje bulu kojom blagdan Euharistije
želi proširiti na cijelu Crkvu. No, brza smrt spriječila ga je da to doista i učini.
Tek u 14. stoljeću, 1317. godine, nakon objavljivanja bule pape Urbana IV.
- naslov joj je “Transiturus de hoc mundo - Odlazeći s ovoga svijeta” - papa
Ivan XXII. širi blagdan na cijelu Zapadnu Crkvu.
Teološki razlozi uspostave toga blagdana zapravo su mnogo dublji i
znakovitiji. Početkom II. tisućljeća počela je opadati učestalost pričešćivanja.
Umjesto toga, kao svojevrsni nadomjestak pričešćivanju, pojavili su se različiti
oblici euharistijskih pobožnosti izvan mise. Posebnu je važnost u to doba
dobivalo pokazivanje svete hostije. Podizanje je postalo jedan od ključnih
dijelova euharistijskog slavlja. Najvažnije je bilo vidjeti podignutu hostiju.
Još možda važniji teološki razlog je poznato osporavanje stvarne Kristove
prisutnosti u posvećenim prilikama kruha i vina od strane Berengarija iz Toursa.
Upravo kao reakciju na to osporavanje široka je vjernička javnost zahtijevala
i zdušno prihvatila jedan takav blagdan kojim se svečano ispovijedala i
potvrđivala vjera u stvarnu i djelotvornu Kristovu prisutnost u posvećenim

Utorak, 10. 6.
18 h - Dragan Džeba i obitelj †oca
MILU 		
i ostale pokojne
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RASPORED SVETIH MISA
Nedjelja, 15. 6. 2014.
PRESVETO TROJSTVO
Mise su u: 8 h, 10 h i 18 h

Ponedjeljak, 16. 6.
18 h - Kći Janja i zet Zvonko za †MATU
i 		
ANICU Čović
Utorak, 17. 6.
18 h - Kćeri za ††roditelje STANU i
IVANA Suton te ostale pokojne

Srijeda, 11. 6., sv. Barnaba
18 h - Luca Ramljak za †VIDU Brkić i
ostale pokojne

Srijeda, 18. 6.
18 h - Sonja Bubalo za †surpuga IVANA
i 		
sina ZORANA

Četvrtak, 12. 6.
18 h - Dijana Karačić za †majku MARIJU 		
i ostale pokojne

Četvrtak, 19. 6., TIJELOVO
Mise su u: 8 h, 10 h i 18 h

Petak, 13. 6., sv. Ante Padovanski
18 h - Janja Marić za ††roditelje
ŠIMUNA 		
i ANICU te
pokojnu braću
Subota, 14. 6.
NAŠI POKOJNICI
U ponedjeljak 26. 5. 2014. preminuo
je Tomislav Zovko. Rodio se u Mostaru, 5. 11. 1932. Pokopan je na groblju
Smrčenjaci, 27. 5. 2014.

Petak, 20. 6.
18 h - Mile Sušac za ††roditelje IVU i
LUKU, brata SLAVU i ostale
		
pokojne

Subota, 21. 6.
18 h - Obitelj za ††JANJU Jurić (oblj.)
i 		
ostale pokojne

