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ŽUPNI OGLASI
Raspored Župnog ureda: svaki dan od 10:00 do 12:00 i 16:30 do 17:30
U hitnim slučajevima zvati na telefon: 036 329 490.
Svete mise nedjeljom: u 8:00, 10:00 i 18:00h; a radnim danom u 18:00.

DNEVNI RASPORED MISA
Ljetni raspored misa radnim danima
završava ovim tjednom. Od ponedjeljka,
3. 9. 2018. u našoj župno crkvi dnevne
mise slavit će se u 18h. Raspored nedjeljnih misa ostaje nepromijenjen.
ŽUPNI VJERONAUK
Ako školska nastava započne kako najavljuju, 3. 9. 2018., onda će župni vjeronauk započeti u ponedjeljak, 10. 9. 2018.
Upisnice za vjeronauk moći će se podići
u župnom uredu u nedjelju, 9. 9. 2018. I
kasnije. Župni vjeronauk nastavljamo po
starom rasporedu, ako ne bude promjena
u školskom planu.
9. SVJETSKI SUSRET OBITELJI
21. kolovoza u Dublinu počeo je Svjetski
susret obitelji i traje do danas, 26.
Kolovoza 2018. Tema susreta glasi:
‘Evanđelje obitelji – radost za svijet’ i ovo
je deveti Svjetski susret obitelji, koji se
održava gotovo 25 godina poslije prvog
održanog na poticaj sv. Ivana Pavla II u
Rimu. Ovaj važan međunarodni događaj
okuplja obitelji iz cijeloga svijeta kako
bi zajedno slavile, molile i razmišljale
o važnosti braka i obitelji kao temelja
našega života, društva i Crkve. Na susretu
25. i 26. kolovoza sudjeluje i papa Franjo
koji je pozvao da se zajedno s obiteljima
diljem svijeta sjedinimo u molitvi, a
posebno s onima u teškoćama. Danas je
naša Obiteljska nedjelja pa se sjedinimo
u molitvi s Papom i svim obiteljima.

PRIJAVE ZA TREĆI NACIONALNI
SUSRET HRVATSKIH KATOLIČKIH
OBITELJI
Treći nacionalni susret hrvatskih
katoličkih obitelji održat će se 16. rujna
u Solinu pod geslom ‘Obitelj – izvor
života i radosti’. Prigodni predprogram
počinje u 9 sati. Prije svete mise biti
će mogućnost za ispovijed. U 10 sati
je središnje euharistijsko slavlje, nakon
kojeg će biti upriličen i koncert duhovne
glazbe. Prijave se primaju od danas.
NAŠI NOVOKRŠTENICI
- U nedjelju, 12. 8. 2018. kršten je Nikola
Grubešić, sin Vedrana i Ivane r. Marić.
Rodio se 27. 6. 2018. u Mostaru i treće
je dijete u obitelji. Kum mu je Željko
Škobić, a krstitelj don Krešo Puljić,
župnik.
- U subotu, 18. 8. 2018. krstila se
Manuela Vekić, kći Marija i Violete r.
Križanac. Rodila se u Mostaru, 30. 3.
2018. i drugo je dijete u obitelji. Kuma joj
je Daniela Fortunata Bonomo, a krstitelj
don Krešo Puljić.
NAŠI POKOJNICI
U četvrtak, 23. 8. 2018. preminula je
Marija Markotić (udova Mile). Rodila
se 13. 10. 1937. u Svilajncu. Pokopana
je na groblju Smrčenjaci, u subotu, 25.
8. 2018.
NAŠI DAROVATELJI
Izgradnja crkve (KM): Nikola Grubešić
50, B.P. 200, Manuela Vekić 100, Mladen
Musa 100.
Caritas i Kruh sv. Ante (KM):
Redovina (KM): Zoran Soldo 100,
Obitelj Miroslava Ćavara 50, Vedran
Grubešić 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

ŽUPA SV. TOME APOSTOLA
Bijeli Brijeg

G LAS N I K
Godište VI., br. 150 (199); 2018. “B”

DESET ZAPOVIJEDI MAJKE HRVATSKE
Svim vjernim sinovima i kćerima. Zapisao ih Vjekoslav Klaić.
(Prepisano iz Hrvatske njive od godine 1917., br. 2-10)

VIII. Budi svoj

Nije dosta da prosvijetliš um i da ga nakrcaš znanjem, treba da podaš
stegu i svojim osjećajima i svojoj volji. Što ti kaže um, da je pravo i zdravo,
neka i tvoje srce osjeća, a voljom pregni, da ono i izvršiš. Neka bude potpun
sklad izmedju misli, osjećaja i volje tvoje, jer samo tako bit ćeš skladan, čitav
čovjek, samo tako bit ćeš svoj, a ničiji drugi. Samo tako bit ćeš pravi značaj.
Budi svoj i značajan. Nikomu za volju, nikomu za ljubav ne skreni s puta,
koji si jednom odabrao i kojim si pošao. Ne gledaj ni lijevo ni desno, već
uvijek ravno preda se. Ne daj se odvratiti s puta istine, poštenja i ljepote ni
milom ni silom, ni mitom ni prijetnjom: radi onako, kako ti skladno nalažu
pamet, srce i volja tvoja. Pa neka se sav svijet drma i ruši naokolo tebe, ti
stoj neustrašivo sred ruševina, koje su se nagomilale oko tebe, pa prijete da
te pokopaju.
Budi svoj i vrši nada sve svoju dužnost. Vrši dužnost, makar i tegotna
bila. Vrši svoju dužnost prema bližnjemu, prema domovini i narodu, prema
vlasti i državi. Vršeći svoje dužnosti ne traži i ne očekuj ni pohvale ni nagrade;
najljepšom i najvećom nagradom neka ti bude živa svijest, da si svoju dužnost
ispunio. Daj Bogu što je Božje, i caru što je carevo; - ali traži i brani uporno
svoje sveto pravo.
Jednako, tako vrši svoju dužnost, brani i traži svoje pravo. Ne popuštaj
ni sili, ni zaklinjanju, kad se radi o tvojem pravu. Stoj za svoje pravo, makar
se svi vrazi pakleni urotili protiv tebe. Nije sila jača od prava; svaka je sila
za vremena, a pravo je vječno, tek ne smije da se pogne onaj, koga pravo
zapada. Pravo se može gaziti, ali pogaziti se ne može. Budi svoj: vrši svoju
dužnost, drži svoje pravo i ne boj se nikoga osim jedinoga Boga. Ne moli ni
traži pomoći ni od koga, ne očekuj nagrade ni od koga, već drži čvrsto samo
ono, što si krvlju i znojem stekao. Ne nadaj se ničemu, jer je nada varava. Ne
uzdaj se ni u koga, nego u se i u svoje kljuse.
Kad je pred sto i nekoliko godina veliki Napoleon gotovo smrvio
njemački narod, njemački je mudrac Fichte zdvojnim zemljacima svojim
ovako govorio: “Nijedan bog, nijedan čovjek, nijedan dogadjaj ne može nam
pomoći; mi sami moramo si pomoći, ako nam ima pomoći.” Tijekom dugog
niza godina mi Hrvati kao da nešto očekujemo od nekih vanrednih dogadjaja.
Naša lozinka kao da je: “Nadajmo se”. Odasvud budi nam lozinkom: “Ne
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Molitve oca i majke za obitelj!

MOLITVA OCA ZA OBITELJ
Vječni Oče, ti koji si izvor svakoga očinstva na nebu i na zemlji,
podari mi mudro očinsko srce kako bih u Ijubavi i primjerenoj stezi, zajedno
sa suprugom, podizao i odgajao svoju djecu. Pomozi mi da, po uzoru na tvoje
milosrđe, budem spor na ljutnju i velikodušan u praštanju, te tako svoje tjelesno
očinstvo svednevice bogatim Duhom koji od tebe dolazi, osobito milosnim
darom blagosti i razumijevanja.
Udijeli mi milost vjerodostojnoga svjedočenja kršćanskih kreposti, u
prvom redu vjere, nade i ljubavi, kako bih kao muž i otac bio pouzdan
oslonac svima s kojima dijelim radosti i brige životnog hoda u Crkvi i društvu.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen
Sveti Josipe, uzore očeva, zaštitniče obitelji i Hrvatske, moli za
nas!
MOLITVA MAJKE ZA OBITELJ
Dobri Oče, slavim te i zahvaljujem ti što si me u svojoj neizmjernoj
ljubavi stvorio kao ženu. Hvala ti na tvome naumu da stvoriš muško i žensko,
da njih dvoje budu jedno kako bi odražavali ljubav Presvetoga Trojstva.
Hvala ti na sakramentu ženidbe u kojem pronalazim snagu. Hvala ti
na suprugu s kojim sam pred tobom sklopila savez ljubavi i na koga se mogu
osloniti.
Hvala ti na daru biološke i duhovne plodnosti. Hvala na daru očinstva
i majčinstva po kojem rađajući nove živote na zemlji, rađamo nove duše za
vječnost. Tebi, vječni Oče, izvoru hrabrosti i pouzdanja za otvorenost životu,
zahvaljujem na daru života djece koju si mi povjerio na čuvanje i odgoj. Ispuni
me svojom nježnošću i pomozi mi da u suprugu i djeci prepoznajem tebe. Daj
da sve što činim za njih činim iz ljubavi prema tebi.
Ti najbolje poznaješ moju nutrinu i moje ranjenosti. Po Kristovim
svetim ranama ozdravi me i osnaži da budem spremna oprostiti. Pomozi mi
da svojim riječima i djelima ne ranjavam svoje bližnje. Ohrabri me da se ne
zatvaram u sebe. Otvori moje majčinsko srce za potrebe drugih u Crkvi i
društvu čineći tako ovaj svijet čovječnijim.
Molim te da budeš blizu svim majkama, a osobito onima u teškoćama
i onima koje svoje majčinstvo žive pritisnute nametnutim bremenima.
Molim te pošalji svoga Svetoga Duha da mi pomogne rasti u
krepostima i nadvladavati slabosti kako bih zajedno s članovima svoje obitelji
mogla kročiti putem svetosti i naposljetku vratiti se u Tvoj očinski zagrljaj.
To te molim po zagovoru Blažene Djevice Marije i ostalih svetih žena
na čijim se primjerima želim nadahnjivati. Amen.

Pokoj vječni daruj im Gospodine!

RASPORED SVETIH MISA

Nedjelja, 26. 8. 2018., 21. N/G
Obiteljska nedjelja, misa za obitelji u
10h
Mise su u: 8 h, 10 h i 18 h
Ponedjeljak, 27. 8., sv. Monika
(†387.)
7,30 h - David Grmača za †suprugu
		
MIRONIJU
Utorak, 28. 8., sv. Augustin (†430.)
7,30 h - Župljani za †MILKU Zovko

Srijeda, 29. 8., Mučeništvo sv. Ivana
K.
7,30 h - Misa na župnu nakanu

Četvrtak, 30. 8. 2018.
7,30 h - Dragan Džeba i obitelj za †majku 		
MANDU

Petak, 31. 8. 2018.
7,30 h - Misa na župnu nakanu

Subota, 1. . 2018.
7,30 h - Misa na župnu nakanu
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RASPORED SVETIH MISA

Nedjelja, 2. 9. 2018., 22. N/G.
Mise su u: 8 h, 10 h i 18 h

Ponedjeljak, 3. 9., sv. Grgur Veliki
(†604.)
18 h - Misa na župnu nakanu

Utorak, 4. 9. 2018.
18 h - Djeca za ††roditelje VINKU i
JOZU 		
Doko
Srijeda, 5. 9. 2018.
18 h - Marinela Čerkez za †oca
DRAGU 		
Šimunovića

Četvrtak, 6. 9. 2018.
17,30 h - Klanjanje za svećenička
zvanja
18 h - Milanka Kovačević za †IGORA
Rozića

Petak, 7. 9., sv. Marko Križevčanin
(†1619.)
18 h - Vlado Lončar za ††roditelje
STIPU 		
i JELU te ostale pok.
iz obitelji 		
Lončar
Subota, 8. 9. 2018., MALA GOSPA
18 h - Supruga Ljubica i djeca za
†MILU 		
Jurkovića

