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ŽUPNI OGLASI

ŽUPA SV. TOME APOSTOLA
Bijeli Brijeg

Župni ured radi: od 8,30 do 12 h; od 17 h do 17,30 h te poslije večernje mise
Svete mise nedjeljom: u 8 h, 10 h i 18 h
Sv. misa radnim danom je u 18 h, a krunica radnim danima u 17,30h
25. OBLJETNAICA BISKUPSKOGA
REĐENJA MSGR. RATK PERIĆA
(Neum, 14. 9. 1992. - Mostar, 13. i 14.
9. 2017.)
U prigodi 25. obljetnice biskupskoga
ređenja msgr. Ratka Perića, Biskupski ordinarijat u Mostaru poziva vas
na zahvalno Misno slavlje i svečanu
akademiju.
Svečana akademija i predstavljanje
biskupove knjige Sjeti me se u raj kada
dođeš bit će u srijedu, 13. 9. 2017. u 19
h, u velikoj katedralnoj dvorani. Nakon
ove svečane akademije za sve prisutne bit
će prigodni koktel.
Svečana misa zahvalnica bit će na
blagdan Uzvišenja svetoga Križa u 10 h,
u katedrali Marije Majke Crkve i Kraljice
neba i zemlje u Mostaru. Na ovo slavlje
već se prijavilo dvadesetak biskupa i
dosta svećenika. Inače taj se dan slavi
i kao dan posvete mostarske katedrale
koja je posvećena 14. 9. 1980. Za ovaj
svoj jubilej biskup Ratko predvodi misno
slavlje, a propovijeda uzoriti kardinal
Vinko Puljić. Potičemo vjernike naše
župe da sudjeluju u oba ova navedena
velika događaja naše Mjesne Crkve.
EUHARISTIJSKO KLANJANJE
U četvrtak, 14. 9. 2017. imat ćemo euharistijsko klanjanje u 17,30 h i moliti za
bračne i obiteljske zajednice naše župe.
A u četvrtak, 21. 9. 2017. imat ćemo
molitveno klanjanje pred Presvetim i
moliti za svećenička zvanja.

PATRON ŽUPE RUDNIK
Patron župe i obljetnica posvete crkve
sv. Mateja u Mostaru je u četvrtak, 21.
9. 2017. Svečano misno slavlje bit će
u 18 h., a predvodit će ga don Dragan
Filipović koji će također predvoditi i
trodnevnice. Više informacija pogledajte
na oglasnoj tabli.
15. OBLJETNICA POKRETA BIOS
Mladi iz pokreta BIOS, u župi sv. Ivana
apostola, pozivaju naše mlade koji su
članovi ovog Pokreta u našoj župi na
proslavu obilježavanja 15. obljetnice
postojanja i djelovanja. Svečana sv. misa
bit će danas, u nedjelju, 10. 9. 2017. u 18
h koju će predvoditi don Krešo Puljić,
osnivač ovog pokreta za mlade.
ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ
Crkveni brak žele sklopiti Vinko Miletić,
sin Slavka i Karmele r. Perić iz župe sv.
Mateja i Tea Gardavski, kći Hrvoja i
Jadranke r. Ćorić iz naše župe. Vjenčanje
je predviđeno u župi sv. Mateja, 23. 9.
2017.
NAŠI DAROVATELJI
Za izgradnju crkve (KM): Stipe Talić
(Andrije) 50, Ivan Krtalić 100, Matea
Milinković 20, Ivan Damjanović 100,
Obitelj Crnjac 30, Jasna Kordić 50, Ivica
Stojkić 400 USD.
Za Župni caritas i Kruh sv. Ante
(KM):
Za redovinu (KM): Janja Mandić 50,
Stipe Talić (Andrije) 50.

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
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RASPORED ŽUPNOG VJERON-

- Početak župnog vjeronauka
je u četvrtak, 14. 9. 2017., a
ove godine bit će četvrtkom,
petkom i subotom. Ako bude
ikakva nesuglasja sa školskim
rasporedom, dogovorit ćemo se
naknadno s pojedinim razredima i
pojedinačno s djecom.
Četvrtak:
- 14 h: 1. razred
- 14 h: 2. razred
- 15 h: 7. razred
- 15 h: 8. razred
- 16 h: 9. razred
Petak:
- 15 h: 3. razred
- 15 h: 4. razred (prvopričesnici)
- 16 h: 5. razred
- 16 h: 6. razred
Subota:
- 11,00 h: krizmanici
Kršćanska savjest obvezuje roditelje
da odgajaju djecu u katoličkoj vjeri.
U tome im pomažu njihove župne
zajednice organizirajući župni
vjeronauk za njihovu djecu kako bi
ih pripremale na sakramente i uvodile
u život i poslanje Crkve.

ŽIVI VJERNIČKI KRUGOVI

Osim redovita župnog vjeronauka
naša župa nudi i posebni grupni
rad u „7 živih krugova“ koje
sve zajedno zovemo DUGA.
U ove „žive krugove“ djeca se
upisuju dobrovoljno, s tim da
se prvopričesnici i krizmanici
svakako trebaju uključiti u
jedan od ovih živih krugova.
Ovi „kružni“ susreti održavaju
se subotom za vrijeme trajanja
školske godine.
Raspored „Živih krugova“:
- 9,00 h: Ministrantski krug
Istina
- 9,00 h: Biblijsko-liturgijski krug
Život
- 9,30 h: Pjevački krug Svetost
- 9,30 h: Novinarski krug Milost
- 10,00 h: Krug malih animatora
Pravda
- 10,00 h: Karitativni krug
Ljubav
- 10,30 h: Izvidnički krug Mir
(mjesečni susreti) .
U izvidnički krug mogu se upisati
oni vjeroučenici koji su već upisani u
jedan od ponuđenih „Živih krugova“.
Izvidničke aktivnosti organizira naša
župa zajedno s HKZ TROPLET. U
svakogodišnje aktivnost spada izlet
Izvidnka na Bobovac, na područje
Vrhbosanske nadbiskupije.
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Vjeroučitelj je pozvan vlastitim životom tumačiti evanđelje!
IZ PORUKE NADBISKUPA ĐURE HRANIĆA ZA POČETAK NOVE
ŠKOLSKE I VJERONAUČNE GODINE 2917/2018.

Svjedočanstvo prošloga vremena iznova nas je podsjetilo da Crkva
ne raste prozelitizmom, nego atraktivnošću (Benedikt XVI.) pri čemu je
atraktivnost samo sinonim za živo svjedočanstvo vjere svakoga koji je uključen
u najljepšu zadaću kršćanstva, koja se zove naviještanje evanđelja. Usto
smo se još jednom uvjerili da se evanđelje može, ako je potrebno, i riječima
propovijedati (papa Franjo). To znači da vjera nije najprije konstrukcija naših
misli, nego su za njezino naviještanje odlučujući čin, odnosno djelo, konačno
- život. A gdje god se živi u Kristu, živi se u dinamici ljubavi, koju je Crkva
priopćavala suvremenom čovjeku – i to ne samo vjeronaukom u školi. I
vjeronaukom u školi, u zajedništvu s drugim školskim predmetima, Crkva
je nastojala i želi biti u službi čovjeku, kojemu otvara vrata evanđelja, koje
je Krist, u kojemu se nalazi punina života. Na taj način ona ostvaruje svoju
zadaću, koju je sv. Ivan Pavao II. definirao riječima: „Čovjek je put Crkve“
(Otkupitelj čovjeka, 14).
Evanđelje svjedočiti vlastitim životom!
Sve više postajemo svjesni činjenice da škola više nije jedino
mjesto učenja. Mnogo su toga preuzeli mediji te svijet suvremene računalne
tehnologije, koji učenicima omogućavaju da u jednom trenutku saznaju sve
što požele o nekoj temi. Tako svi mogu znati sve u istom trenutku, i svatko
na svoj način. Unatoč tome, još i više usprkos tome, nikada učenik nije toliko
trebao dobrog učitelja, odnosno vjeroučitelja, kao danas. A nikada nije trebalo
toliko hrabrosti kao danas da bi se postalo učiteljem. Još više vjeroučiteljem!
Naime, biti vjeroučitelj isto je što i ostvarivati životni program i svakodnevno
životom tumačiti životni stav... Da bismo bili vjerni Kristu, kreativni, moramo
biti sposobni prihvatiti promjene. Zašto? Da se prilagodimo okolnostima u
kojima moramo naviještati Evanđelje. Kreativnost je stup onoga što znači
biti kateheta“ (papa Franjo, Propovijed na Međunarodnom susretu kateheta
u Rimu 29. rujna 2013.). 		
Stoga, ako se i vjeroučitelj odluči
koristiti suvremenim načinom izražavanja te vjeronauk katkad promatrati i
kao vjeronauk u školi (hashtag), on nikada ne smije zaboraviti da je vjeronauk
i više od trenutnog izričaja. Vjeroučitelj je pozvan vlastitim životom opisivati
i tumačiti evanđelje. Svjestan da je „toliko putova prema Bogu koliko je ljudi“
(Joseph Ratzinger, Sol zemlje, str. 8.), on zato ostaje trajno budan i kreativan
u naviještanju evanđelja.
Đuro Hranić, predsjednik Vijeća HBK-a za katehizaciju i novu evangelizaciju

Pokoj vječni daruj im Gospodine!

RASPORED SVETIH MISA
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RASPORED SVETIH MISA

Nedjelja, 10. 9 . 2017., 23. nedjelja/g
Mise su u: 8 h, 10 h i 18 h

Nedjelja, 17. 9. 2017., 24. nedjelja/g
Mise su u: 8 h, 10 h i 18 h

Ponedjeljak, 11. 9. 2017.
18 h - Josip Bartel za ††roditelje 		
VENDELINA i MILU, braću
		
ANTU i FRANJU te
nevjestu 		
NEVENKU

Ponedjeljak, 18. 9. 2017.
18 h - Djeca Mirela i Miroslav za
		
††rodtitelje LJUBICU
i ZVONKU 		
Kolobara

Utorak, 12. 9. 2017.
18 h - Anica Marić i obitelj za †sina
		
OLIVERA (oblj.)
Srijeda, 13. 9., sv. Ivan Zlatousti
(†407.)
18 h - Djeca za ††roditelje ŠIMU (ž) i
DRAGU Šunjić
Četvrtak, 14. 9., Uzvišenje Svetoga
Križa
18 h - Milka Kolakušić za ††roditelje
MIRKA i MATIJU Šimunović
Petak, 15. 9., Bl. Djevica Marija
Žalosna
18 h - Mile Jurčić za ††roditelje JOZU
i 		
M AT I J U t e b r a ć u
TOMU i RUDU
Subota, 16. 9., sv. Kornelije (papa †253)
i Ciprijan (biskup †258) - mučenici
18 h - Draga Marković za †supruga
		
FRANU i ostale pokojne iz obitelji

Utorak, 19. 9. 2017.
18 h - Marko Ramljak i djeca za ††suprugu 		
JANJU te MATIJU
Čarapina
Srijeda, 20. 9., sv. Andrija Kim i drugovi
mučenici (†1866.)
- Kvatre
18 h - Kristina Zubac za †oca
ZVONKU 		
Jelića
Četvrtak, 21. 9., sv. Matej ap. i
evanđelist
18 h - Pripadnici PZO za ††: MARKA
Arapovića i MIRU Krešića te
ostale umrle pripadnike PZO
Petak, 22. 9. 2017. - Kvatre
18 h - Djeca za ††roditelje JANJU i
		
IVICU Romić
Subota, 23. 9. 2017. - Kvatre
18 h - Tadija Karlušić za †suprugu IVU
18 h - Surpuga Vinka i djeca za
†RUDU 		
Jurčića

