ŽUPNE OBAVIJESTI
Danas je treća nedjelja kroz godinu. Treća je nedjelja u mjesecu, pa nema
mise na Pogari. Mlada je nedjelja sa blagoslovom i klanjanjem
Presvetom oltarskom sakramentu. Slijedeća nedjelja je četvrta kroz godinu.
Četvrta je nedjelja u mjesecu i neće biti mise u Duboštici.
Kalendar: sutr a je sveti Vinko, đakon, u utor ak su sveti Sever ijan i
Akvila, supružnici i mučenici, u srijedu je sveti Franjo Saleški, biskup i
crkveni naučitelj. U četvrtak je blagdan Obraćenja svetog Pavla, a u petak su
sveti Timotej i Tit, biskupi. U subotu su sveta Anđela Merići i sveti Julijan,
mučenik.
Od 18. do 25. siječnja je Molitvena osmina za jedinstvo kršćana.
Krizma u našoj župi bit će 8. tr avnja, na Mali ili Mladi Uskr s. Pozivam
učenike 8. i 9. razreda osnovne škole da dođu na dogovor oko rasporeda
vjeronauka za krizmu. Neka dođu sutra, u ponedjeljak, nakon škole, kakko
je kojem razredu zgodnije. Naknadno ćemo praviti dogovor za dolazak na
vjeronauk.

Broj 290. Godina VI
Liturgijska godina B

21. siječnja 2018.
Druga nedjelja kroz god.

Put mira 25, 71330 Vareš, B i H
Tel.: + 387 32 843 125; faks: +387 32 843 124
www.zupavares.com; e-mail: zupamihovil@gmail.com
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se
vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!« I prolazeći uz
Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu
ribari. I reče im Isus: »Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše
mreže i pođoše za njim. Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata
Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s
nadničarima i otiđu za njim.
Riječ Gospodnja.
MOLITVA VJERNIKA

U župnom uredu možete nabaviti novi broj lista „Bobovac“.

U zajedništvu vjere i poslanja koje nam je Bog udijelio, iznesimo pred njegovim licem svoje
zajedničke molitve: Vodi nas, Gospodine, putem spasenja.

Susret framaša bit će subotom nakon večernje mise..

Za tvoju Crkvu: da vjerno hodi putem Krista Učitelja te, živeći zajedništvo vjere, bude dom
za sve ljude, molimo te.

Prošlog tjedna sahranili smo Slavicu Orozović na Tisovcima, Mandu
Kovačević u Var eš Majdanu i Mariju Gavran na Stogiću. Njihovim
obiteljima, rodbini, prijateljima i poznanicima izražavamo iskrenu kršćansku
sućut. U Australiji, u Brisbane-u je umro i pokopan Zvonko Čulić. Za sve
pokojne molimo: Pokoj vječni daruj im, Gospodine!

Jelena Marošević

Daruj nam odvažnosti da ostavimo sve što nas zarobljava i veže uz svijet i prolaznost, i
pomozi nam u slobodi živjeti tvoju Riječ, molimo te.

30 KM
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Za mlade koji se nalaze pred izazovima života: rasvijetli ih Duhom mudrosti da u svome
životnom zvanju i suočeni s izazovima svijeta, umiju razaznati i slijediti put evanđelja,
molimo te.
Za ovu zajednicu pozvanih: daj nam spoznati sve ono što je u našemu životu potrebno
obraćenja i tvoje milosne obnove kako bismo mogli iskusiti radost Kraljevstva koje si nam u
Kristu darovao, molimo te.

DAROVATELJI ZA GRIJANJE CRKVE
1078.

Za sve koji se staviše u službu Crkvi i Gospodinu: okrijepi ih vjernošću u nasljedovanju
tvoga puta i radošću služenja svim potrebitima, u kojima nam otkrivaš svoje lice, molimo te.

SVIMA HVALA !

Svemogući Bože, i danas je po snazi tvoje Riječi u nama odjeknuo poziv na obraćenje i
nasljedo vanje tvoga puta. Usliši nam smjerne molitve i okrijepi nas da se životom
zauzimamo za sve što te s vjerom molimo. Po Kristu Gospodinu našemu.

Sveti Franjo Saleški, crkveni naučitelj i ženevski biskup, rođen je 21.
kolovoza 1567. u južnoj Francuskoj, u bogatoj plemićkoj obitelji. Prema
želji svojih roditelja, studirao je pravo, a potom se usavršavao i u teološkim
znanostima i zaređen je za svećenika. Kao župnik, poslan je u područje gdje
je kalvinizam cvjetao, te je gorljivo branio katoličku vjeru, a prema predaji
to je činio i gluhim osobama, tumačeći im posebnim znakovima. Svoje
propovijedanje i djelovanje nastavio je i kao ženevski biskup, te je tako
desetke tisuća ljudi vratio u krilo Katoličke Crkve. Imao je izražen osjećaj
za blagost, siromahe i djecu, a iza sebe je ostavio i više teoloških djela, od
kojih je najpoznatije “Filotea”, koje je prevedeno na mnoge jezike i
doživjelo preko tisuću izdanja.
Poradi sposobnosti povezivanja visoke naobrazbe i jednostavnog života,
prožetog iznimnom jednostavnošću i duhovnošću, prozvan je “svecem
džentlmenom”. U svakom je trenutku koristio svoju humanističku
naobrazbu kako bi upravo preko nje pokazao Božju ljubav i ljepotu, a
također je poticao narod da se usavršuje u ljubavi i pobožnosti u onom poslu
koji je pojedincu vlastit, odnosno da ne smatra kako je pobožni život
namijenjen samo svećenicima i redovnicima. U tom smislu bodrio je ljude
da žive svakodnevno životom predanja Bogu, jer samo na takav način može
biti ljudska svakodnevica blagoslovljena, a čovjek istinski ostvaren.

Ponedjeljak,
22.siječnja

7:30
17:00

† Manda NIKOLIĆ
†† Ruža PARIĆ, Marija i Šimo DUSPER

Utorak,
23. siječnja

7:30
17:00

†† Jozo, Ana, Jelka i ostali iz obitelji LUČIĆ,
Veronika i drugi iz obitelji MIRČIĆ
†† Kata, Rafael i Ilija DODIK

Srijeda,
24. siječnja

7:30

†† Valentin, Ivo i ostali iz obitelji ŠIMIĆ,
Ruža, Stjepan i drugi iz obitelji KRIŠTIĆ
† Janja LUKIĆ

17:00
Četvrtak,
25. siječnja

7:30
17:00

†† Štefica i Ivan DUSPER
†† Frano DODIK, Ivo, Kata i ostali iz obitelji GAVRIĆ,
VUKANČIĆ, MIJIĆ I DODIK

Petak,
26. siječnja

7:30
17:00

†† Stjepan i ostali iz obitelji KATIČIĆ
†† Na nakanu darovatelja

Subota,
27. siječnja

7:30
17:00

†† iz obitelji KASAPOVIĆ
†† Vinko, Dragutin, Ivanka, Jakov, Jela,
Mijo i Marija ČOVIĆ

Nedjelja,
28. siječnja

8:00 †† Na nakanu darovatelja
11:00
Za puk župe
17:000 †† Ivo, Pero i Anđa BOGELJIĆ, Šimo i Jelena JOSIPOVIĆ

Sačuvane su i neke njegove iznimne misli, koje se i danas rado navode, kao
npr.: “Svaki dan si odvoji pola sata za molitvu, osim ako imaš puno posla –
u tom slučaju si odvoji jedan sat”, “Žlica meda privlači više muha nego
bačva octa” ili “Kap prave ljubavi dragocjenija je od mora znanja”.

Naša župljanka Slavica Orozović, r. Glavašević
preminula je u Brezi 15. siječnja 2018. Pokopana je na
groblju Sinji Rat na Tisovcima dva dana poslije.
Njenoj rodbini, prijateljima i poznanicima naša
iskrena sućut, a njoj neka milosrdni Otac udijeli
mjesto u kraljevstvu nebeskom.

Umro je 28. prosinca 1622. u Lyonu, u svojoj 55. godini, papa Aleksandar
VII. proglasio ga je blaženim 1622. god., a tri godine poslije i svetim. Papa
Pio IX. proglasio ga je crkvenim naučiteljem 1877. god. Štuje se kao
zaštitnik pisaca i novinara, posebno katoličkih, a zaštitnik je i gluhih osoba,
odgojitelja i ispovjednika. Po njemu je sv. Ivan Bosco nazvao svoju družbu
– salezijance. Spomendan mu se slavi 24. siječnja

U Zeničkoj bolnici u ponedjeljak 15. siječnja
preminula je naša župljanka Manda Kovačević, r.
Bogić sa Kusača. Pokopali smo je u Vareš Majdanu
18. siječnja. Njezinoj djeci, rodbini, prijateljima i
poznanicima izražavamo kršćansku sućut, a
svemogućeg Boga molim da Mandi udijeli vječni mir
u svom kraljevstvu.

MR. SNJEŽANA MAJDANDŽIĆ-GLADIĆ

U svom stanu u Varešu 18. siječnja blago je u
Gospodinu preminula naša župljanka Marija Gavran,
r. Mrljić. Pokopana je na Stogiću 20. siječnja uz
prisustvo svojih najmilijih. Svima njima izražavamo
kršćansku sućut, a Mariji želimo i od Boga molimo
vječni mir u kraljevstvu nebeskom.

Urednica stranice zlatnadjeca.com

sv. Franjo Saleški

