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ŽUPNI OGLASI

Radno vrijeme Župnog ureda: 8,30 h - 12 h i 15 h - 17, 30 h te poslije svake Mise
Svete Mise nedjeljom: u 8 h, 10 h i 18 h
Svaki dan krunica u 17,30 h
Sveta Misa radnim danom: u 18 h
DRŽAVNI PRAZNIK
Sutra, u ponedjeljak, 2. 3. 2015. državni
je praznik. Djeca nemaju škole, pa neće
biti ni župnog vjeronauka.
POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA
Svakog korizmenog petka u 17,30 h
imamo pobožnost križnog puta, a poslije
toga na misi u 18 h je kratka homilija.
Milostinja od korizmenih petaka ide za
izgradnju naše župne crkve.
SUSRET ZA IZVIDNIKE
Na prvu subotu, 7. 3. 2015. u 11,30 h
bit će susret i predavanje za Izvidnike.
Poslije susreta bit će Nutelijada. Trebaju
doći svi članovi.
KLANJANJE PRED PRESVETIM
U četvrtak, 5. 3. 2015. u 17,30 h imat
ćemo klanjanje pred Presvetim i moliti za
svećenička zvanja. A na drugi četvrtak
u mjesecu, 12. 3. 2015. u 17,30 h na
klanjanju ćemo moliti za naše bračne i
obiteljske zajednice.
STUDENTSKI UTORAK
U utorak, 2. i 10. 3. 2015., kao i svakog
utorka studenti mole krunicu i za njih
molimo na misi u 18 h. Kratka homilija.
NAŠI POKOJNICI
U srijedu, 25. 2. 2015., opremljena svetim
sakramentima, preminula je Anica Smoljan r. Šaravanja. Rodila se u Dobrom
Selu, 1. 1. 1958. Pokopana je u groblju
Raštani, u petak, 27. 2. 2015. Počivala u
miru Božjem.

HODOČAŠĆE NA TRSAT
Naša župa i HKZ TROPLET pozivaju
mlade bračne parove, a i ostale, da se
prijave na Obiteljsko hodočašće na Trsat
gdje se 19. 4. 2015. održava Drugo nacionalno hodočašće hrvatskih katoličkih
obitelji. Išlo bi se 18. 4., a povratak bi bio
navečer, 19. 5. 2015. Prenoćište bi bilo
po obiteljima.
PRIMANJE MISNIH NAKANA ZA
TRAVANJ
Danas, u nedjelju, 1. 3. 2015. primamo
misne nakane za pokojne za mjesec travanj. Tko ima obljetnice svojih pokojnika
u travnju, neka odmah rezervira termin.
NAŠI DAROVATELJI
Za izgradnju crkve (KM): Zdravko
450, Zdravka Raič 100, Zdravko Soldo
100, Ramljak Ana i Andrej 10, Zdravka
Mikulić 50, Obitelj Krešimira Kordića
100, Sanja Vukoja 50, Ljiljanka Bilić
50, Obitelj Zlate Sopte 100, Mirko Rozić
100, Obitelj Igora Krtalića 50, Željko
Krešić 30, Obitelj Tihomira Ćavara 50,
Obitelj Gorana Crnjca 50, Jaka Pranjić
100, Gordana Ćorić 40.
Za Redovinu (KM): Zdravka Raič 50,
Anica Kolobara 50, Oliver Raič 50,
Slavica Peko 50, Ljiljanka Bilić 50,
Vlado Kordić 100, Obitelj Zlate Sopte
50, Obitelj Tihomira Ćavara 50, Obitelj
Gorana Crnjca 50, Jaka Pranjić 100.
Za Glasnik (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

ŽUPA SV. TOME APOSTOLA
Bijeli Brijeg

G LAS N I K
Godište IV., br. 58 (107); 2015. “B”

TKO MOŽE BITI KUM ILI KUMA NA CRKVENOM VJENČANJU?
Kako ističe Zakonik kanonskoga prava (kan. 1055 i sljedeći), među
krštenima »ne može biti valjanoga ženidbenoga ugovora koji samim tim ne
bi bio sakrament.« Ženidba nastane privolom stranaka zakonito očitovanom
između pravno sposobnih osoba koju ne može nadomjestiti nikakva ljudska
vlast. To znači da mladenci sami – zaručnica i zaručnik – uspostavljaju ženidbu,
a vjenčani kum i drugi prisutni na vjenčanju su zapravo – svjedoci da je do
toga čina – »privole kojom muška osoba i ženska osoba neopozivim savezom
sebe uzajamno predaju i primaju da uspostave ženidbu« – i došlo. Uobičajeno
na vjenčanju mladenci uzimaju dva svjedoka. Vjenčani kum tj. svjedok na
vjenčanju može biti i vjernik pravoslavac kršten u Pravoslavnoj Crkvi,
kao i bilo koji drugi čovjek po odabiru onih koji sklapaju sakrament
ženidbe, pa i nekršteni (dakle, bez sakramenata).
Naime, sklapanje ženidbe uključuje da uz posvećenoga službenika
Crkve – a to su mjesni biskup ordinarij, župnik ili ovlašteni svećenik ili đakon –
budu prisutna još dva svjedoka. Posvećeni službenici (biskup, svećenik, đakon)
uime Crkve traže i primaju ženidbenu privolu zaručnika. Svjedoci – vjenčani
kumovi – imaju ulogu da pred crkvenom zajednicom mogu potvrditi kako je
obavljeno sklapanje određene ženidbe, pa moraju imati samo one kvalitete
koje se i inače traže za bilo kojega svjedoka i svjedočenje. To znači da je dovoljno da su napunili 14 godina (što traži kan. 1550 u prvom paragrafu), da
su sposobni vidjeti i čuti – zapravo zapaziti – što se pred njima događa, i
da su u stanju shvatiti kako se radi o sklapanju ženidbe između određenog
muškarca i određene žene.
Odabir svjedoka na vjenčanju – »vjenčanih kumova« – jako je važan
i iz praktičnih razloga, jer se i po našim krajevnim običajima od »kumova«
očekuje da će pružati prijateljstvo i povezanost, kao i pomoć oženjenima da
bi, vjerno obdržavajući i štiteći ženidbeni savez, danomice živjeli svetijim i
potpunijim obiteljskim životom. Uobičajeno svjedoke za ženidbu biraju sami
zaručnica i zaručnik u krugu rodbine i prijatelja. Katolici biraju katolike, ali
svjedoci mogu biti i vjernici odijeljenih Crkava ili crkvenih zajednica, pa
i nekršćani. Isto tako, katolicima je dopušteno da budu svjedoci u ženidbama
nekatolika. 							
Izvor: Glas
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Iz Poruke pape Franje za korizmu 2015.

KOJI SU UVJETI ZA KUMOVANJE NA KRIZMI I KRŠTENJU

Kako netko može biti kum na sakramentu vjenčanja/ženidbe, a ne može
na krštenju i krizmi? Koji su uvjeti za kumovanje na krizmi i krštenju?
Prije svega potrebno je razlučiti samo nazivlje, jer nije isto biti kum na
krštenju ili na krizmi te svjedok na ženidbi. Naime, kad se radi o sakramentu
ženidbe, onda nije riječ o kumu, kao kod sakramenta krštenja i krizme, nego
o svjedocima (usp. kan. 1116), o očevidcima vjenčanja. Svjedok je onaj koji
je stvarno nazočan na vjenčanju i svjedoči da su bračni partneri javno dali
ženidbenu privolu jedno drugomu. Stoga na vjenčanju može biti svjedok
katolik i onaj tko nije katolik. Kršćanskim bračnim parovima preporuča se
da za tako sveti čin uzimaju za svjedoke praktične vjernike koji će moliti s
njima i za njih.
S druge strane, kum na krštenju ili na krizmi ne može biti bilo tko, nego
je potrebno ispuniti određene uvjete koje mu Crkva određuje, jer preuzima
svojevrsne životne zadaće i dužnosti. Da bi se nekomu dopustilo preuzeti
službu kuma (usp. kan. 874, § 1), potrebno je da ga odredi sam krštenik ako
je odrastao, a ako je riječ o djetetu, onda ga biraju roditelji; mora biti stariji od
šesnaest godina; mora biti katolik – pričešćen i krizman te provoditi život u
skladu s vjerom; ne smije biti pogođen kakvom crkvenom kaznom i ne smije
zanijekati vjeru. U surječju s tim, primjera radi, kumovi ne mogu biti rastavljeni
i ponovo vjenčani ili osobe koje žive u sličnom nedopuštenom braku, osobe
koje žive sablažnjivim životom ili pak oni koji se protive katoličkom nauku.
Uloga je kuma na krštenju zastupati dijete koje još ne zna što se s
njime zbiva; on je povjerenik Crkve i roditelja koji mu povjeravaju dijete;
jamči za budući katolički odgoj djeteta i ulazi u duhovno srodstvo s djetetom
te biva svjedok krštenja.
Kum na sebe preuzima obvezu pomagati kršteniku ili krizmaniku u
razvoju vjere, također i materijalno ako dijete ostane bez roditelja. Zadaća
kuma nije, a to se u zadnje vrijeme uvriježilo, da kumče na dan krštenja
daruje kakvim darom i da ga se više ne sjeti, nego u prvom redu treba svojim
životom i vjerskim iskustvom pomagati kršteniku i krizmaniku u sazrijevanju
i pristupu u kršćanstvo, a to ne može onaj tko nije praktični vjernik. Kum je
dužan upoznavati svoje kumče, ostati s njim u trajnoj životnoj povezanosti,
moliti za njega, brinuti se za njegovo duhovno dobro, odgajati ga i poticati na
kršćanski život i svojim mu životom davati primjer.
Biti kum je čast, ali i odgovornost. Prema tome, na krštenju i krizmi
kum ne može biti onaj tko nije praktični katolik upravo radi cjelovitoga
prenošenja katoličke vjere, jer ako netko nije katolik te osobno i javno ne
zastupa katolička uvjerenja, onda ne može ni svjedočiti katoličku vjeru u
cijelosti. O ovome trebaju voditi računa roditelji, odrasli krštenici i krizmanici,
dakako i župnik, te jedni i drugi moraju u to biti upućeni kroz pastoralne
pripreme prije primanja određenoga sakramenta. 				
dr. don Alojzije Čondić

Pokoj vječni daruj im Gospodine!
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RASPORED SVETIH MISA
RASPORED SVETIH MISA
Nedjelja, 1. 3. 2015., 2. KORIZMENA 		
NEDJELJA
Mise su u: 8 h, 10 h i 18 h

Nedjelja, 8. 3. 2015., 3. KORIZMENA 		
NEDJELJA
Mise su u: 8 h, 10 h i 18 h

Ponedjeljak, 2. 3. 2015.
18 h - Tonko i Sranka Suton za ††
roditelje 		
ANTU i IVU
te JURU i MARU

Ponedjeljak, 9. 3. 2015.
18 h -Davorko Pekić i djeca za †suprugu 		
BILJANU

Utorak, 3. 3. 2015.
18 h - Pero Buhač za †suprugu 		
BERISLAVU, roditelje IVANA
i 		
KATU, braću VLADU
i BLAGU 		
te nevjeste
STANU i ANU

Utorak, 10. 3. 2015.
18 h - Šimica Kukić za pokojne iz
obitelji 		
Kukić i
Šarac

Srijeda, 4. 3. 2015.		
18 h - Jerko Pejić za † suprugu LUCU
Četvrtak, 5. 3. 2015.
18 h -Ljuljana Kajtazi za †oca 		
VALENTINA, tetka ANOŠA i
ostale pokojne
Petak, 6. 3. 2015.
17,30 h - Pobožnost križnog puta
18 h -Katarina Jurić za svoje pokojne
Subota, 7. 3. 2015.
18 h Leo Spači za †oca
PETRA (oblj.)

Srijeda, 11. 3. 2015.
18 h - Obitelj Rozić za svoje pokojne

Četvrtak, 12. 3. 2015. 			
18 h - Obitelj Dane Čović za ††JURU i
LJUBICU Crnjac
Petak, 13. 3. 2015. 		
17,30 h - Pobožnost križnog puta
18 h -Branko Mustapić za ††roditelje
MARU i STOJANA
Subota, 14. 3. 2015.
18 h - Petar Ljubičić za †suprugu
ZORU

