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ŽUPNI OGLASI
Radno vrijeme Župnog ureda: od 8,30 do 12 h; od 15 h do 17,30 h
Svete mise nedjeljom: u 8 h, 10 h i 18 h
Sv. misa radnim danom je u 18 h, a krunica u 17,30 h

RADIONICE ZA RODITELJE
Za roditelje naših vjeroučenika, 7., 8. i 9.
razreda održali smo radionice za cjeloviti odgoj djece. Odazvalo se dvadesetak
roditelja. Naše dvije profesorice koje su
obučene za program Teen STAR drže
radionice naizmjenično. Roditelji su
prezadovoljni program. Roditelji krizmanika nisu došli na ponuđenu radionicu.
Program cjelovita odgoja nastavljamo s
odraslijom djecom.
EUHARISTIJSKO KLANJANJE
Svakog četvrtka imamo polusatno klanjanje od 17,30 h do 18 h. Prvim i trećim
četvrtkom molimo za svećenička zvanja,
a drugim i četvrtim za obitelji i za život.
RODITELJSKI SASTANAK ZA
RODITELJE NAŠIH KRIZMANIKA
U četvrtak, 24. 11. imali smo susret i
predavanje za roditelje ovogodišnjih
kandidata za sakrament potvrde. Župnik
im je predstavio potrebu cjelovita odgoja
djece. Za roditelje koji nisu došli na
zakazano predavanje i susret, župnik je
održao ponovno u četvrtak, 11. 12. u isto
vrijeme.
ISPOVIJED STARIJIH OSOBA I
BOLESNIKA
Ispovijed za starije i bolesne osobe po
obiteljima bit će u srijedu, 14. 12., od 9 h
do 12 h. Molimo ukućane da prijave svoje
bolesnike ili starije osobe da ih svećenik
pohodi i okrijepi svetim sakramentima.

NAŠI NOVOKRŠTENICI
- U nedjelju, 13. 11. 2016. krštena je
Gabriela Leko, kći Vedrana i Zorane
r. Simović. Rodila se u Mostaru, 9. 8.
2016. i prvo je dijete u obitelji. Kuma
joj je Katarina Đerek, a krstitelj don
Krešo Puljić.
- U subotu, 3. 12. 2016. kršten je Mateo
Dugandžić, sin Bože i Valentine r. Soldo.
Rodio se 8. 10. 2016. u Mostaru i prvo
je dijete u obitelji. Kum mu je Ante
Dugandžić, a krstitelj don Krešo Puljić.
NAŠI POKOJNICI
U nedjelju, 20. 11. 2016. preminuo
je Ivan Galić (+Jure). Rodio se u
Ljubotićima, 14. 1. 1941. Ispraćen je
iz mostarske mrtvačnice, 23. 11. 2016.
te isti dan pokopan na groblju”Karača”
u Ljubotićima. Misu zadušnicu slavili
smo u našoj župnoj crkvi, u četvrtak,
24. 11. 2016. Pokoj vječni daruj mu
Gospodine!
NAŠI DAROVATELJI
Za izgradnju crkve (KM): Antonija i
Branimir Blažević 50, Željko Krtalić
50, Obitelj Kukić 100, Jozo Galić 80,
Zdravko Soldo 100, Mirna Ljubičić 25,
Marko Zovko 20, Mateo Dugandžić 50,
Obitelj Josipa Ljubića 100.
Za Župni caritas (KM): Ljubica Šarac
10. Darovatelje za Paket ljubavi objavit
ćemo u sljedećem broju Župnog glasnika.
Za redovinu (KM):
Za Glasnik (KM): Anica Rogić 10,
Vinka Karačić 10.

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 V., br. 104 (153); 2016. “A”

ADVENTSKO IŠČEKIVANJE U NAŠOJ ŽUPI 2016.
Došašće je vrijeme intenzivne priprave za Kristov konačni dolazak
u slavi i za Isusov povijesni rođendan. Da nam ovo došašće bude kvalitetno
drugačije nego ostali dani u godini, evo nekoliko prijedloga kako ići Gospodinu
ususret:
1. Zornice su kod nas u župi svakim radnim danom u došašću, u
6 h. Lijepo bi bilo svaki dan slaviti sv. misu. Zornica se može zamijeniti i
večernjom misom. Svako jutro u došašću za vrijeme sv. mise ima prilika za
svetu ispovijed.
2. Obiteljska molitva: lijepo bi bilo da obitelji u kojima nema
zajedničke obiteljske molitve, uvedu zajedničku obiteljsku molitvu. Svaku
večer zajednički moliti: Molitvu Presvetom Trojstvu za obitelj i Ispovijest vjere
Hrvata katolika.
3. 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 ili sami pripremiti paket s najvažnijim namirnicama u
iznosu od 20 do 25 KM, pa će ga naši djelatnici Župnog caritasa proslijediti
najpotrebnijima.
4. Milostinje od zornica - možete davati svoje male priloga na zornicama, a taj novac ide za izgradnju naše župne crkve. Pomozimo akciju koju već
provode naša djeca nedjeljom: Svakog tjedna cigla jedna. Svojim prilozima i
molitvama za izgradnju naše župne crkve u došašću, svatko od nas ugrađuje
sebe kao “živo kamenje” u našu novu župnu crkvu.
5. Ispeci slatkiše za jednu ljubav više - na treću nedjelju došašća, 11.
12. 2016. obilježavamo Nedjelju caritasa. Za taj dan pozivamo naše župljanke
da ispeku kolače te da ih u subotu, popodne, 10. 12. donesu u župni ured. Sve
te slatkiše će na Nedjelju caritasa naši animatori ponuditi vjernicima poslije
mise u 8 h, 10 h i 18 h. Utržak od kolača ide za potrebnike u našoj župi.
6. Kolekta za Nedjelju Caritasa: na treću nedjelju došašća, 11. 12., Crkva u
Hrvata obilježava Nedjelju caritasa. Taj dan sva milostinja (kolekta) ide za
Caritas Biskupske konferencije BiH i naš Biskupijski caritas.
- Nadamo se da ćemo svi iskoristiti ovo milosno vrijeme došašća tako da ćemo
kroz molitvu i dobra djela porasti u vjeri, nadi i ljubavi. Neka nam Gospodin
svima pomogne po zagovoru našeg nebeskog zaštitnika sv. Tome apostola i
naše Kraljice Krunice.
- “Bog voli vesela darivatelja” (2 Kor 9,8). - “Blaženje je davati nego
primati” (Dj 20,35). - “Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove
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Tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mena prima! (Mt 18,5).

Budućnost čovječanstva ovisi o obitelji!
Treća nedjelja došašća: Dan Caritasa, 11. prosinca 2016.
Dragi prijatelji i dobročinitelja Caritasa!
Tijekom Godine Božjeg milosrđa razmišljali smo o tjelesnim djelima milosrđa:
gladna nahraniti, žedna napojiti, siromaha odjenuti, putnika primiti, bolesnika
pohoditi, utamničenika osloboditi i umrloga pokopati. U središtu su bila i
duhovna djela milosrđa: dvoumna savjetovati, neuka poučiti, grješnika ukoriti,
žalosna utješiti, uvrjedu oprostiti, nepravdu podnositi, za žive i mrtve Boga
moliti. Na sve to Isus nas posebno upućuje kada govori o Posljednjem sudu, a
što nam zapisa sv. Matej (usp. Mt 25,31-46). Prije nego zakoračimo u vječnost
valja nam na ta pitanja i odgovoriti.
Ovom porukom za ovogodišnji Dan Caritasa u Bosni i Hercegovini želimo
i dalje ostvarivati ono što smo razmišljali u Godini Božjeg milosrđa. Na
poseban način prihvaćamo Isusovu pouku upućenu učenicima kada govori
o Kraljevstvu Božjem: „I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene
prima“ (Mt 18,5)...
Uz ovogodišnju Nedjelju Caritasa u BiH želimo podići svoj glas u obranu
života, zaštitu obitelji i pozvati sve strukture odgovorne kako ne bismo zapustili
pitanje stava o obitelji i za obitelj, u obranu života i zaštitu odgoja na koje u
prvom redu ima obitelj, a onda društvo koje je dužno pomoći obitelji u tom
programu izobrazbe i odgoja. Na tom putu stvaranja pozitivne klime, u prvom
redu trebaju se zauzeti župske zajednice kroz vlastiti župski Caritas...
Od ovog poslanja nije izuzeta nijedna osoba u Crkvi, bez obzira na zvanje
i poslanje, zatim nijedna struktura u poslanju. Svi smo pozvani ostvarivati
temeljnu zapovijed ljubavi prema Bogu i čovjeku, ali i prema samom sebi. A
ljubavi nema bez spremnosti na žrtvu koja je istinski pokazatelj ljubavi.
Ovogodišnja Nedjelja Caritasa u BiH samo je mali izazov i poziv svakome
na razmišljanje i premišljanje, ali i izgrađivanje naše odgovornost kako bi se
što bolje spremili i kako bismo mogli što bolje odgovoriti u trenutku našeg
prelaska u vječnost s jasnim pitanjem: „A jesmo li ga prepoznali u onomu koji
nas treba i koga je Bog poslao u naš život?“
Neka nas u ovogodišnjem vremenu Došašća pouči lik Blažene Djevice Marije
kako bismo istinski bili otvoreni Duhu Svetom, te kako treba surađivati s
Bogom i kako bismo se što bolje ostvarili kao ljudi i kao vjernici u Božjem
planu spasenja.
Iz Poslanice predsjednika Caritasa BiH kardinala Vinka Puljića uz Nedjelju
Caritasa u BiH

Pokoj vječni daruj im Gospodine!
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RASPORED SVETIH MISA

RASPORED SVETIH MISA

Nedjelja, 4. 12. 2016., 2. N.
DOŠAŠĆA
Mise su u: 8 h, 10 h i 18 h

N e d j e l j a , 11 . 1 2 . 2 0 1 6 . , 3 . N .
DOŠAŠĆA
NEDJELJA CARITASA
Mise su u: 8 h, 10 h i 18 h

Ponedjeljak, 5. 12.
6 h - Zornica
18 h - Ines Marić za †oca ANTU
Markotića
Utorak, 6. 12.
6 h - Zornica
18 h - Ruža Pavković za ††roditelje IVANA 		
i MARU, maćehu IVU
te braću 		
MARINKA i
DRAGU
Srijeda, 7. 12., sv. Ambrozije (†397.)
Kvatre
6 h - Zornica
18 h - Djeca za ††roditelje i sve pokojne
iz 		
obitelji Futač i
Pintarić
Četvrtak, 8. 12. , Bezgrešno začeće
		
BDM
6 h - Zornica
18 h - Jerko Pejić za †suprugu LUCU
Petak, 9. 12., Kvatre
6 h - Zornica
18 h - Djeca za ††roditelje ZVONKU i
LJUBICU Kolobara
Subota, 10. 12., Kvatre
6 h - Zornica
18 h - Miroslav Prusina za †majku
		
DRAGICU i ostale
pokojne iz 		
obitelji Prusina i Sivrić

Ponedjeljak, 12. 12.
6 h - Zornica
18 h - Djeca za ††roditelje DRAGICU i
ŠIMU Šunjić
Utorak, 13. 12., sv. Lucija (†oko 304.)
6 h - Zornica
18 h - Miljenko Lasić za †oca MIRKA
i 		
ostale pokojne iz
obitelji Lasić
Srijeda, 14. 12., sv. Ivan od Križa
(†1591.)
18 h - Supruga Delfa i djeca za †MIRKA 		
Vukoja
Četvrtak, 15. 12.
6 h - Zornica
18 h - Marko Vladić i djeca za †ANĐU
i ostale pokojne iz
obitelji
Petak, 16. 12.
6 h - Zornica
18 h - Kristina Ramljak za †sestru 		
SMILJANU Rašić
Subota, 17. 12.
18 h - Kći Branka i obitelj za †MIRKA
Marića

