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ŽUPNI OGLASI

Radno vrijeme Župnog ureda: 8,30 h - 12 h i 15,30 h - 17,30 h te poslije sv. mise
Svete mise nedjeljom: u 8 h, 10 h i 18 h
Sv. misa radnim danom je: u 18 h
NOVA OBITELJ
NEDJELJA OBITELJI
U subotu, 29. 8. 2015. u našoj župnoj
Svake zadnje nedjelje u mjesecu, tako crkvi vjenčali su se Ivan Crnjac, sin
i ove, 30. 8. 2015., obilježavamo kao Marijana i Ankice r. Crnjac iz župe
Obiteljsku nedjelju i slavimo Obiteljsku Izbično i Ivana Đolo, kći Stipe i Darinke
misu u 10 h, kada posebno molimo za sve r. Nenadić, iz naše župe. Sretno im i
bračne i obiteljske zajednice naše župe.
blagoslovljeno.
KLANJANJE ZA OBITELJ
U četvrtak, 10. 9. 2015. u 17,30 h imat
ćemo euharistijsko klanjanje i moliti za
obitelji naše župne zajednice. Pozivamo
članove naše obiteljskog pokreta Živa
Crkva i ostale župljane da dođu moliti
za svoje obitelji.
ŽUPNI VJERONAUK
Župni vjeronauk započet će tjedan dana
nakon početka nove školske godine, u
ponedjeljak 14. 9. 2015. Svako dijete,
kao i do sada, treba ispuniti Upisnicu i
uredno je predati u naš Župni ured, do
14. 9. 2015.
Blagoslov đaka-vjeroučenika bit će u nedjelju, 13. 9. 2015. na misi u 10 h. Ispovijed za naše vjeroučenike i srednjoškolce
bit će za vrijeme Trodnevnice za blagdan
Kraljice Krunice, koju slavimo 7. 10.
2015., jer je na taj dan 2011. godine osnovana naša župa sv. Tome apostola na
Bijelom Brijegu.
ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ
Crkveni brak žele sklopiti Mario Musa,
sin Milenka i Nade r. Knezović iz naše
župe i Mirela Glibić, kći Vjekoslava i
Terezije r. Ćorić iz naše župe. Vjenčanje
je predviđeno 19. 9. 2015. u sv. Petra i
Pavla.

NAŠI NOVOKRŠTENICI
U subotu, 22. 8. 2015. kršten je Marko
Vasilj, sin Roberta i Josipe r. Bazina.
Rodio se 22. 6. 2015. u Mostaru. Kum
mu je Marijo Bazina, a krstitelj don Krešo
Puljić, župnik.
RASPORED DNEVNIH MISA
Od ponedjeljka, 7. 9. 2015. mise radnim
danom u našoj župi bit će u 18 h. U srpnju
i kolovozu mise radnim danom bile su
jutrom, radi ljetni vrućina.
STUDENTSKI UTORAK
Studentski utorak, tj. krunica u 17,30 h
i misa u 18 h s homilijom, započinje s
novom akademskom godinom.
NAŠI DAROVATELJI
Za izgradnju crkve (KM): N. N. 50,
Zdravka Kožul 100, Marko Vasilj 50,
Frama 260, N. N. 15, Ervin Kvesić 100,
Obitelj Glavina 100, Martino Krtalić 50,
Petar Kolakušić 100, Slavo Čepo 100.
Za Glasnik (KM): Ivan Planinić 5.
Za redovinu (KM):
Župni caritas (KM):
Bogu hvala i svima hvala!

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
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22. OBLJETNICA GENOCIDA NAD KATOLICIMA HRVATIMA
GRABOVICE
Dana 9. 9. 1993. godine muslimanska vojska Armije BiH izvršila je
genocid nad Hrvatima katolicima sela Grabovice i bez ikakva povoda ubili
30 civila, dva nešto kasnije, a jednog u mjesecu srpnju. Prema svjedočenju
jednog učesnika: “Zapovijed je bila: pobiti sve Hrvate!”
Misno slavlje u srijedu, 9. 9. 2015. predvodit će mons. Pero Sudar,
pomoćni biskup vrhbosanski. Spomen slavlje počinje u 11 h kod spomenika,
gdje će biti položeni vijenci i upaljene svijeće uz kraći program, zatim slijedi
pobožnost križnog puta od spomenika do groblja, a onda koncelebrirana sv.
misa.
Da se ovo dogodilo u vašoj župi, sigurno ne biste bili ravnodušni.
Koliko poznajemo svoju povijest i kliko ima katolika u Hrvata u Hercegovini
koji uopće ne znaju za ovaj događaj? Da su u Grabovici ubijena 33 biskupa,
ili 33 svećenika-fratra, ili 33 časne sestre, onda bi se ovaj događaj sigurno
drukčije vrednovao i obilježavao. Koja je razlika pred Bogom između jednih
i drugih?
Molim Vas da ovo oglasite u župnim obavijestima svoje župe i
preporučite vjernicima, da po mogućnosti dođu toga dana u Grabovicu.
U ime svih nevino pobijenih i u ime njihovih obitelji unaprijed hvala
na svkom razumijevanju, uz pozdrav.
don Ivan Zovko, up							

ravitelj župe

Preporuka: Pozivamo one naše župljane koji mogu otići u Grabovicu,
da se pomole za naše mučenike i da odaju počast onima koji nas obvezuju da
čuvamo svoju vjeru i svoja hrvatska ognjišta. Pokoj vječni daruj i m Gospodine!
PROSLAVA MALE GOSPE U JABLANICI
U utorak, 8. 9. 2015. misno slavlje na blagdan Male Gospe u 11 h
predvodi don Nikola Menalo, a misno slavlje će uzveličati crkveni zbor župe
Blagaj-Buna. Za proslavu svoga patrona ova župa pripremit će se trodnevnicom:
> Subota, 5. 9. i ponedjeljak 7. 9. 2015.: pobožnost u čast BDM i sv.
misa u 18,30 h.
> Nedjelja, 6. 9. 2015. pobožnost BDM i sv. misa u 10,30 h.
don Ivan Zovko, upravitelj
Rado vas očekuju župljani župe Jablanica.
župe
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Obitelj je - Kućna Crkva.
PAPA FRANJO O OBITELJSKOJ MOLITVI

Draga braćo i sestre!
Najčešća se jadikovka kršćana tiče upravo vremena: “Trebao bih više
moliti… želio bih to, ali često nemam vremena”. To stalno slušamo. To žaljenje
je, zacijelo, iskreno jer ljudsko srce uvijek traži molitvu, čak i kada to ne zna;
i ako je ne nađe nema mira. Ali da bi se to dvoje srelo, u srcu treba njegovati
“toplu” ljubav prema Bogu, prisnu ljubav.
Možemo si postaviti vrlo jednostavno pitanje. Dobro je vjerovati u
Boga svim srcem, dobro je nadati da će nam pomoći u teškoćama, dobro je
osjećati se dužnim zahvaljivati mu. Sve to stoji. Ali osjećamo li također u
svom srcu malo ljubavi prema Gospodinu? Da li nas pomisao na Boga dirne
u srce, ispuni čuđenjem, raznježi?
Ako ljubav prema Bogu ne zapali vatru, duh molitve ne grije svijet.
Možemo također množiti svoje riječi, “kao pogani”, kaže Isus; ili također javno
očitovati svoje bogoštovlje, “kao licemjeri” (usp. Mt 6, 5.7). Srce u kojem
prebiva ljubav prema Bogu pretvara u molitvu također neizgovorenu misao,
ili zaziv pred svetom slikom, ili poljubac upućen prema Crkvi.
Vrijeme obitelji, kao što dobro znamo, je složeno i ispunjeno vrijeme,
krcato obavezama i ispunjeno brigom. Uvijek ga je malo, nikada ga nije dosta,
toliko je toga što treba napraviti. Onaj tko ima obitelj brzo uči riješiti jednadžbu
koju ne znaju riješiti ni najveći matematičari: u dvadeset i četiri sata uspije
zgurati dvostruko toliko vremena! Postoje majke i očevi koji bi mogli dobiti
Nobelovu nagradu za to. Od 24 sata naprave 48: ne znam kako to čine ali se
kreću i to čine! Toliko je posla u obitelji!
Duh molitve iznova vraća vrijeme Bogu, izlazi iz zaokupljenosti
jednoga života kojem uvijek nedostaje vremena, ponovno nalazi mir potrebnih
stvari i otkriva radost neočekivanih darova. Dobri vodiči u tome su dvije sestre,
Marta i Marija. Isusov posjet, kojeg su voljele, za njih je bio praznik. Jednoga
dana, međutim, Marta je naučila da trud oko gostoprimstva, iako važan, nije sve,
već da je slušati Gospodina, kao što je činila Marija, bilo nešto uistinu bitno,
“bolji dio” vremena. Molitva izvire iz slušanja Isusa, iz čitanja Evanđelja. Ne
zaboravite to, svakoga dana pročitati odlomak iz Evanđelja. Molitva izvire iz
prisnosti s Božjom riječju. Postoji li ta prisutnost u našoj obitelji? Imamo li u
kući Evanđelje? Otvorimo li ga koji put da ga čitamo zajedno? Meditiramo li
ga moleći krunicu? Evanđelje koje se čita i meditira u obitelji je poput dobrog
kruha koji hrani srca sviju. I ujutro i navečer, i kada se okupimo za stolom,
naučimo zajedno izmoliti molitvu, s velikom jednostavnošću: Isus dolazi među
nas, kao što je išao u obitelj Marte, Marije i Lazara.
U obiteljskoj molitvi, u njezinim snažnim trenucima i teškim
razdobljima, povjereni smo jedni drugima, jer svakog od nas u obitelji čuva
Božja ljubav.

Pokoj vječni daruj im Gospodine!
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RASPORED SVETIH MISA
RASPORED SVETIH MISA
Nedjelja, 30. 8. 2015., 22. N/G
Obiteljska nedjelja			
Mise su u: 8 h, 10 h i 18 h

Nedjelja, 6. 9. 2015., 23. N/G
Mise su u: 8 h, 10 h i 18 h

Ponedjeljak, 31. 8. 2015.
7,30 h - Ivana Damjanović za †sestru
INES 		
Mandić

Ponedjeljak, 7. 9. 2015.
18 h - Supruga Ljubica Jurković i djeca
za 		
†MILU

Utorak, 1. 9. 2015.
7,30 h - Supruga Šima Šunjić i djeca za
†DRAGU

Utorak, 8. 9. 2015., MALA GOSPA
18 h - Stanko Bošnjak i obitelj za †oca
FRANJU

Srijeda, 2. 9. 2015.
7,30 h - Misa na župnu nakanu

Četvrtak, 3. 9. 2015., sv. Grgur Veliki
7,30 h - Misa na župnu nakanu

Petak, 4. 9. 2015.
7,30 h - Misa na župnu nakanu

Subota, 5. 9. 2015.
7,30 h Misa na župnu nakanu

Srijeda, 9. 9. 2015.
18 h - Misa na župnu nakanu

Četvrtak, 10. 9. 2015.
17,30 h - Obiteljsko klanjanje
18 h - Misa na župnu nakanu

Petak, 11. 9. 2015.
18 h - Sinovi Zoran i Zvonko s obiteljima 		
za ††roditelje ANDRIJU i DANICU

Subota, 12. 9. 2015.
7,30 h - Misa na župnu nakanu

