4

ŽUPNI OGLASI

Radno vrijeme Župnog ureda: 8,30 h - 12 h i 17 h - 17,30 h te poslije sv. misa
Svete mise nedjeljom: u 8 h, 10 h i 18 h
Sv. misa radnim danom: u 18 h
Krunica svaki dan: u 17, 30 h
POČETAK NOVE CRKVENE GODu obitelji. Kuma joj je Matea Kožul, a
INE
krštenik don Krešo Puljić, župnik.
Danas, na posljednju nedjelju u crkvenoj
NAŠI POKOJNICI
godini (ili liturgijskoj godini) slavimo
U
utorak,
17. 11. 2015., nakon duže i
svetkovinu Isusa Krista, Kralja svega
teške
bolesti,
preminula je Anica Novak
stvorenja. Sljedeća nedjelja je prva
r.
Rašić,
supruga
Perina i majka dvoje
nedjelja došašća, a s njom počinje nova
djece.
Rodila
se
u
Vitini,
8. 8. 1947. Pokoliturgijska godina “C”.
pana je u groblju sv. Ante u Cimu, 18. 11.
2015. Sprovodne obrede obavio je don
ZORNICE
Kao i svake godine evo nas i ove godine s Krešo, župnik,
misama zornicama s kojima idemo ususret Božiću. Zornice počinju u ponedjeljak, 30. 11. 2015. na blagdan sv. Andrije
apostola. Mise zornice bit će svaki radni
dan u 6 h.

ODRŽAN SUSRET ZA RODITELJE
PRVOPRIČESNIKA I KRIZMANIKA
Slavili smo sv. misu i održali susrete za
roditelje naših prvopričesnika (četvrtak,
12. 11. 2015.) te za roditelje naših
krizmanika (četvrtak, 19. 11. 2015.).
Roditeljski susreti spadaju u redovitu
bližu pripravu za prvu pričest i krizmu.
Župnik je naglasio važnost obiteljske
kateheze, predstavio roditeljima program župne priprave njihove djece te im
preporučio da u obitelji provode “Zavjetno obećanje”: Hrvatska katolička obitelj
dnevno moli i nedjeljom slavi sv. misu.
NAŠI NOVOKRŠTENICI
U nedjelju, 8. 11. 2015. krstila se Mia
Mandić. Rodila se 4. 9. 2015. od roditelja
Maria i Antonije r. Šimić i prvo je dijete

SLAVLJENIČKI KONCERT U KATEDRALI
U povodu 35. obljetnice osnutka, slavljenički koncert katedralnog
mješovitog zbora Marija održat će se u
Katedrali, u nedjelju, 22. 11. 2015. u 19
h. Prije koncerta bit će sv. misa u 18 h
pod kojom pjeva ovaj slavljenički zbor. U
programu koncerta predviđeno je 10 pjesama. Zbor na orguljama prati s. Matea
Krešić, a dirigira don Niko Luburić.
NAŠI DAROVATELJI
Za izgradnju crkve (KM): Obitelj
Glavina 50, Obitelj Bošnjić 20, Obitelj
Kamšigovski 200, Zdravko Đolo 100,
Ivan Marić 100, Zdravko Soldo 100,
Obitelj Stanka i Lucije Zovko 250,
Danica Martinović 50, Obitelj Glamuzina
50, Lucija Vrljić 100.
Za redovinu (KM):
Za Glasnik (KM): Javorka Leko 5.
Za Župni caritas (KM): Danica
Martinović 10.

Izdaje: ŽUPA SV. TOME APOSTOLA - MOSTAR
Kneza Trpimira 8, 88000 MOSTAR,
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. 77 (126); 2015. “B”

SVETKOVINA KRISTA, KRALJA SVEGA STVORENJA
Crkvena ili liturgijska godina završava svetkovinom Krista Kralja
svega stvorenja. On je početak i svršetak, Alfa i Omega. Sve je po njemu i za
njega stvoreno i sve stoji u njemu. On je sudac živih i mrtvih.
God. 1925. slavila je Katolička crkva 1600. obljetnicu nicejskog sabora
na kojem je definirana dogma o božanstvu Krista kao utjelovljene riječi Božje.
Tom zgodom papa Pijo XI podsjetio je prigodnom enciklikom “Quas primas”
od 11. 12. 1925. što Crkva vjeruje o Kristu kao pravom čovjeku i pravom Bogu
te uveo blagdan Krista kralja kao vrhunac otajstava spasenja.
Liturgijsku godinu završavamo obnovom vjere u Kristov ponovni
dolazak o svršetku svijeta. Prefacija ove svetkovine sažima ono što novozavjetni
spisi uče o Kristovu kraljevskom dostojanstvu. Ono nije zemaljsko i despotsko.
Prema današnjoj prefaciji uskrsli Krist je veliki svećenik i kralj koji će o
eshatonu predati nebeskom Ocu kraljevstvo istine i života, svetosti i milosti,
pravde, ljubavi i mira. Takvo obilježje Isusova kraljevskog dostojanstva traži
od nas vjernika da se u zemaljskom i povijesnom svijetu zalažemo za ove
vrednote Kristova kraljevstva.
DOŠAŠĆE
U Došašću Crkva ima pred očima dvostruki dolazak Spasiteljev onaj dolazak njegov koji se zbio u vremenu i dolazak na koncu vremena,
kada će doći kao sudac živih i mrtvih. U Došašću nam je dano da iskusimo
svu čežnju starozavjetnih vjernika za Spasiteljem, za obećanim Mesijom, ali
nam je također dano da iskusimo ljepotu blagoslova koji je na nas došao po
Spasitelju. Kroz cijelo Došašće provlači se tiha radost nadanja.
No Došašće je i pokorničko vrijeme jer nam se pred oči stavlja i onaj
drugi dolazak koji moramo dočekati budni i spremni jer Krist dolazi kao sudac
koji svakome sudi po njegovim djelima. Stoga je vrijeme iščekivanja ujedno
i vrijeme koje nam je darovano da okajemo svoje grijehe i da činimo djela
pokore, kako ne bi strepili od toga drugog dolaska, već ga iščekivali u miru
i radosti. Tako su ta dva dolaska isprepletena, a Crkva nam pred oči stavlja
Betlehemsko djetešce kako bi u nama posvjestila da nam je to dijete došlo da
nas spasi od propasti i suda.
Došašće je osobito vrijeme koje nam je Crkva odredila da bi svoju
pažnju mogli usmjeriti na darove koje nam donosi Božansko dijete, da bi
pobudili žarku želju i čežnju za njima, te da bi sve svoje snage slili u molitve
i nastojanja da te darove u punini i primimo. 				

Otac Vendelin Vošnjak
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Dođi Gospodine Isuse!
ADVENTSKE AKCIJE U NAŠOJ ŽUPI 2015.
Evo nekoliko prijedloga kako u došašću možemo postati bolji kršćani.
1. Zornice: u znak obraćenja i duhovnog hoda prema Božiću, onima kojima
to ne priječi radna obveza, mogu odlučiti svaki dan dolaziti na misu zornicu.
U prvim danima Došašća mogu se ispovjediti i tako se duhovno pripravljati
za ovogodišnju proslavu Božića i za njegov konačni dolazak u slavi.
2. Obiteljska molitva: Došašće je idealno vrijeme da se u obitelji uvede (intenzivira) zajednička obiteljska molitva. Lijepo bi bilo provoditi onaj Zavjet
što smo ga mi Hrvati dali u Ninu, 2. 9. 1979. kada smo slavili 1300. obljetnicu kršćanstva u Hrvata i 1100. obljetnicu vjernosti Petrovu nasljedniku. Taj
smo Zavjet tada izrazili obećanjem: Hrvatska katolička obitelj dnevno moli
i nedjeljom slavi misu. U ovaj Zavjet, dakle, spada i poštovanje nedjelje kao
dana Gospodnjega, dana obitelji, dana prijateljstva. Pa stoga treba odlučiti da
u nedjelje ne idemo trgovačke centre i na mjesta koja narušavaju dostojanstvo
dana Božjega.
Misa, molitva, post, pokora i djela ljubavi, to su sredstva po kojima se možemo
obratiti i svidjeti Bogu u Isusu Kristu. Evo nekoliko prijedloga kako izvršiti
djela ljubavi u došašću:
2. Paket ljubavi - pozivamo vjernike da pomognu jednu obitelj za Božić s Paketom ljubavi. Možete dati novčani prilog u iznosu od 20 do 25 KM u našem
župnom uredu, a naši će se mladi pobrinuti za nabavu namirnica i pripremanje
paketa te dostavu potrebnim osobama i obiteljima.
2. Milostinje od zornica - ići će za izgradnju naše župne crkve čije smo radove
za sada obustavili dok ne prikupimo štogod financijskih sredstava. Darivajući
plodove svoga odricanja mi u svome srcu i u našoj zajednici izgrađujem
živu Crkvu i našu župnu crkvu kao građevinu. Svojim darovima i molitvama
ugradimo sebe kao “živo kamenje” u našu novu župnu crkvu.
3. Dar pred oltar ili Svakog tjedna cigla jedna - ova je akcija poziv našoj
djeci da u Došašću, kao što su do sada i činili svake nedjelje, donose svoj Dar
pred oltar, kao svoj milodar za izgradnju naše župne crkve. Lijepo je vidjeti
djecu da u tome rado sudjeluju. Da redovito mole i redovito štogod daruju za
izgradnju naše crkve. Tako, kako rastu, tako i urastaju u svoju župnu zajednicu
gradeći hram Božji.
4. Ispeci slatkiše za jednu ljubav više - na treću nedjelju došašća obilježavamo
Nedjelju caritasa. Sva milostinja od te nedjelje ide za potrebe Caritasa. Pozivamo žene i djevojke da za taj dan priprave kolače i donesu u Župu, a naši će
ih djelatnici Župnog caritasa ponuditi vjernicima poslije misa u 8, 10 i 18 h,
a vjernici će za uzvrat dati novčani prilog za potrebnike naše župe.
- Otvoreni smo i za druge inicijative koje su na slavu Božju i na dobro nama
vjernicima. Nadamo se da ćemo svi iskoristiti ovo milosno vrijeme Došašća
te porasti u vjeri, nadi i ljubavi. Neka nam Gospodin svima pomogne po zagovoru našeg nebeskog zaštitnika sv. Tome apostola i naše Kraljice Krunice.

Pokoj vječni daruj im Gospodine!
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RASPORED SVETIH MISA
RASPORED SVETIH MISA
Nedjelja, 22. 11. 2015., KRIST
KRALJ
Mise su u: 8 h, 10 h i 18 h
Ponedjeljak, 23. 11. 2015.
18 h - Djeca za ††roditelje ANDRIJU i
MARU, sestru DRAGU i ostale
pokojne iz obitelji Drežnjak
Utorak, 24. 11. 2015., sv. Andrija
Düng-		
Lac i drugovi mučenici
(19. st.)
- Studentski utorak
18 h - Veronika Ćavar za ††braću IVANA, 		
ANDRIJU i VIDU te
ostale pok.
Srijeda, 25. 11. 2015.
18 h - Obitelj Ćavar i Groznica za
svoje 		
pokojne
Četvrtak, 26. 11. 2015.
17,30 h - Klanjanje za obitelji
18 h - Marija Baletić za ††iz obitelji
Čale, 		
To m i ć , M a t k o v i ć ,
Blažević i Šudić
Petak, 27. 11. 2015.
18 h - Za †LJUBICU Rotim
Subota, 28. 11. 2015.
18 h - Miroslav Prusina za †DRAGICU
Prusina i ostale pokojne

N e d j e l j a , 2 9 . 11 . 2 0 1 5 . , 1 . N .
DOŠAŠĆA
-Nedjelja obitelji - Obiteljska misa u 10
h
Mise su u: 8 h, 10 h i 18 h
Ponedjeljak, 30. 11. 2015., sv. Andrija
ap.
6 h Zornica
18 h - Stana Rotim za ††roditelje TOMU
i 		
JURKU te njihove
roditelje
Utorak, 1. 12. 2015. - Studentski
utorak
6 h Zornica
18 h - Stana Alilović i obitelj za †supruga 		
MLADENA
Srijeda, 2. 12. 2015.
6 h Zornica
18 h - Obitelj Rebac za †NIKOLU 		
Zeleničića
Četvrtak, 3. 12. 2015., sv. Franjo
Ksaver
6 h Zornica
17,30 h - Klanjanje za svećenička
zvanja
18 h - Dragica Anđelić za ††roditelje
ANĐU i ANĐELKA
Šimunović, 		
svekrvu
JANJU i BOŠKA 			
Anđelića
Petak, 4. 12. 2015.
6 h Zornica
18 h - Supruga Radica za †MARKA
		
Buhača
Subota, 5. 12. 2015.
6 h Zornica
18 h - Suprug Ivica Romić i djeca za
		
†JANJU

