ŽUPNE OBAVIJESTI
Danas je 2. nedjelja kroz godinu. Svete mise su redovito i u župnoj crkvi i na
filijalama.
Još jednom vam hvala za srdačne i lijepe susrete s vama u vašim domovima.
Podaci su tu. Mogu biti zanimljivi, ali nisu oni najvažniji.
Kalendar i imendani: danas je sveti Antun Pustinjak. Sutra su Margareta i
Biserka, a u utorak Mario i drugovi. U srijedu su sveti Fabijan i Sebastijan. U
četvrtak je sveta Agneza ili Janja, a u petak sveti Vinko, đakon. U subotu su
sveti Severijan i Akvila.
Stigao je novi broj lista Bobovac. Svoj primjerak možete nabaviti i u župom
uredu.
Darovatelji: redoviti NN darovatelj (svaki mjesec daje svoj dar) i svi vi što se
brinete za rad Kruha svetog Ante. Svima od srca hvala!
I prošlog tjedna nismo imali sahrana, Bogu hvala. Jučer je umrla Jelena
Pejčinović, rođena Rochmes, sestra našeg fra Leopolda. Pokop će biti sutra, u
ponedjeljak u 14 sati na groblju Stogić. Za sve pokojne: pokoj vječni daruj im,
Gospodine!
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Čitanje Knjige proroka Izaije
Sionu za ljubav neću šutjeti,Jeruzalema radi neću mirovatidok pravda njegova ne zasine ko
svjetlosti spasenje njegovo ne plane ko zublja.I puci će tvoju vidjeti pravednosti tvoju slavu
svi kraljevi;prozvat će te novim imenomšto će ga odrediti usta Gospodnja.U Gospodnjoj ćeš
ruci biti kruna divnai kraljevski vijenac na dlanu Boga svog.Neće te više zvati
Ostavljenomni zemlju tvoju Opustošenom,nego će te zvati Moja milina,a zemlju tvoju
Udatajer ti si milje Gospodnjei zemlja će tvoja biti udata.Jer kao što se mladić ženi
djevicom,tvoj će se graditelj tobom oženiti;i kao što se ženik raduje nevjesti,tvoj će se Bog
tebi radovati.
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Različiti su dari, a isti Duh;i različite službe, a isti Gospodin;i različita djelovanja, a
isti Bogkoji čini sve u svima.A svakomu se daje očitovanje Duha na korist.Doista, jednomu
se po Duhu daje riječ mudrosti,drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu;drugomu vjera u
tom istom Duhu,drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu;drugomu čudotvorstva,drugomu
prorokovanje,drugomu razlučivanje duhova,drugomu različiti jezici,drugomu tumačenje
jezika.A sve to djeluje jedan te isti Duhdijeleći svakomu napose kako hoće.
Riječ Gospodnja.
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Mali pregled naše župne zajednice
uz Božićni blagoslov obitelji 2015. godine
S početkom adventa u našoj župi započinjemo blagoslov obitelji kao dio
priprave za Božić, za Isusov dolazak među nas. Vaš doček, kao i ranijih
godina, bio je srdačan, topao, otvoren. S križem, svijećom i blagoslovljenom
vodom otvarali ste svoja vrata i svoja srca.
Obišli smo 902 obitelji sa 1830 članova. To je 2,03 člana po obitelji. Muških
je 848, a župljanki 982. Na selima imamo 547 župljana u 262 obitelji. U
Vareš Majdanu živi 222 župljanina u 121 obitelji, a u gradu smo obišli 519
obitelji sa 1061 članom. To znači da 58% župljana živi u Varešu, 13% u
Vareš Majdanu i 29% na selima.
Odustnih je bilo oko 150 župljana. Bili su ili na poslu ili u posjetama svojim
najbližim. Od prošlog Božića umrlo nam je 47 župljana ovdje u Varešu i još
25 onih koji su otišli iz Vareša, ali su ih dovezli i pokopali da na vareškim
prostranstvima čekaju uskrsnuće. Odselilo je 64 župljanina u potrazi za
boljim prostorima za njih i njihove obitelji. To su brojnije obitelji s djecom i
to daje dozu tuge ovim podacima: da bi čovjek osigurao bolju budućnost
svojoj obitelji i svojoj djeci mora podići sidro i otići odavde s ovih naših
prostora.
Još jedan podatak, koji priziva tugu, jest broj članova po jednoj obitelji. S
jednim članom je 337 obitelji, a s dva člana je 263 obitelji. S tri člana je 147
obitelji, a sa četiri člana je 86 obitelji. S pet članova je 26 obitelji, a samo 4
obitelji sa po 6 članova. Naravno najbrojnija zajedna su naše sestre i Mala
škola.
Prosječna starost naše župe je 53,5 godina. Najbrojnije godište je 1958. sa 48
župljanina. Slijede 1937. sa 46, 1954. sa 42 i 1956. sa 41 župljaninom.
Najstarija župljanka je Ana Andrić (1922. godište). A prva i druga pratilja
su: Marica Petković i Anđa Prskalo. Obje su rođene 1923. godine. Neka im
Gospodin daruje zdravlja i obilje svoga blagoslova.
Najbrojnije prezime i ove godine je Dodik sa 63 nositelja. Slijede Božići sa
47, Franjići sa 40 i Malbašići sa 36 nositelja. Imamo 34 Josipovića, po 33
Grabovca i Petrovića. Terzića je 31 župljanin, a Mirčića je 30 župljanina. Sa
jednim nositeljem imamo 82 prezimena.
Najbrojnije selo je Pogar sa 64 obitelji i 127 stanovnika. Najbrojnije ulice su
Put mira sa 141 obitelji i Zvijezda sa 115 obitelji.
Neka dobri Otac prati sve nas, naše obitelji i sve Varešane svojom očinskom
rukom i svojim božanskim blagoslovom i kroz ovu 2016. godinu!

Raspored svetih misa kroz slijedeći tjedan
Ponedjeljak,
18. siječnja

7:30
17:00

†† Ivo i Marija Rodić; Marija Dužnović
†† iz obitelji Babić

Utorak,
19. siječnja

7:30
17:00

†† iz obitelji Koroušić i Popović

Srijeda,
20. prosinca

8:00
17:00

† Terezija Bagarić
†† Zvonko i Marija Ćuraković

Četvrtak,
21. siječnja

7:30
17:00

†† Ivan i Štefica Dusper
†† Janja i Rafo Dugonjić, Ana Mihić i
Aleksandar Majstorović

Petak,
22. siječnja

7:30
17:00

Subota,
23. siječnja

7:30

17:00

Nedjelja,
24. siječnja

8:00

†† Mijo i Ljubica Knežević

† Jozo Mijatović
† Krešimir Matičević

†† Jelena i Mijo Mirčić; Ljiljana Grabovac;
Ana Josipović i drugi iz obitelji
Mirčić, Grabovac i Josipović
†† Stjepan, Marija, Ivan, Tomislav i Miroslav
Klarić; Mato, Manda i Marija Ružić
†† Mara, Božo, Jozefina, Boro i Mato Pavlić

11:00

Za puk župe

17:00

†† Ana i Mišo Pavlović; Vlado Mijić;
Franjo Varešković

