ŽUPNE OBAVIJESTI
Danas je nedjelja Duhova ili Pedesetnica. Treća je nedjelja u
mjesecu, pa nema mise na Pogari.
Slijedeća nedjelja je nedjelja Presvetog Trojstva. Četvrta je u
mjesecu pa nema mise u Duboštici.
Kalendar: U ponedjeljak je Blažena Djevica Marija, Majka
Crkve, u utorak je sveta Rita, u srijedu sveti Deziderije, a u
četvrtak je posveta Bazilike svetog Franje. U petak je sveti
Beda Časni, a u subotu sveti Filip Neri. U srijedu, petak i subotu
su kvatre.
Mise proljetnog blagoslova:
Nedjelja, 20. 5. 2018. u 13:00 sati:
Nedjelja, 20. 5. 2018. u 13:00 sati:
Nedjelja, 27. 5. 2018. u 11:00 sati:
Nedjelja, 27. 5. 2018. u 13:00 sati:
Nedjelja, 3. 6. 2018. u 11:00 sati:
Subota, 9. 6. 2018. u 11:00 sati:

Duboštica
Pržići
Stogić
Višnjići
Prva pričest
Pogar

Vjeronauk za prvopričesnike je petkom u 11:00 sati. Prva pričest
bit će 3. 6. 2018. godine.

Broj 307. Godina VI
Liturgijska godina B

20. svibnja 2018.
Duhovi Pedesenica

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 Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od
Oca – Duh Istine koji od Oca izlazi – on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od
početka sa mnom. Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on –
Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što
čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i
navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i navješćivat će vama.«
Riječ Gospodnja.

MOLITVA VJERNIKA
Braćo i sestre, u poslušnosti Božjoj riječi i u zajedništvu ispovijedanja vjere s pouzdanjem se
utecimo nebeskomu Ocu, djelitelju svakoga dara, i zajedno molimo: Oživi nas svojim
Duhom, Gospodine.
Čuvaj u svojoj Crkvi dar Duha Svetoga kako bi mogla svim narodima vjerno naviještati
velika djela tvoje ljubavi, molimo te.
Prodahni svojom mudrošću papu našega Franju i sve pastire Crkve i pomozi im da svetošću
života i nesebičnošću služenja uvijek očituju da tvoj Duh ravna Crkvom, molimo te.

Zahvaljujemo vam na svim darovima i prilozima.

Čuvaj u istini vjere naše krizmanike: budi im izvor mudrosti i ne dopusti da u njima ikada
ponestane pouzdanja u tebe, molimo te.

Stigao je novi broj lista „Bobovac“.

Čuvaj svetost obiteljskoga života u našemu narodu; daj nam spoznati da smo u obitelji dar
jedni drugima i pomozi da se međusobno podupiremo u življenju vjere i u poslanju koje nam
povjeravaš, molimo te.

Jučer je umrla naša župljanka Veronika Pejčinović, rođena
Tokmačić. Sinovima, nevjestama, braći i rodbini iskrena sućut.
Ukop pokojne Veronike bit će danas u 16.00 sati na groblju
Stogić. Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

Obnovi u svima nama sve što je grijehom ranjeno; nek tvoj Duh oživi u nama žar vjere te
budemo nositelji tvoje ljubavi prema svima koje stavljaš na naš životni put, molimo te.
Bože, izvore svakoga dobra, usliši nam smjerne prošnje. Ispuni nas svojim Duhom da
zajedništvo s tobom uvijek rasvjetljuje i obnavlja sva naša zajedništva s braćom ljudima. Po
Kristu Gospodinu našem.

Sveta Rita slavi se 22. svibnja. Na čelu je zadobila ranu koja ju je podsjećala na Isusovu
trnovu krunu. Narod ju je odmah nakon smrti počeo štovati kao sveticu. Zaštitnica
je bespomoćnih i beznadnih slučajeva. Rođena je prvih godina pontifikata pape Urbana VI.
(oko 1381.), a umrla je 22. svibnja 1447. nakon 40 godina samostanskoga života, od toga 15
godina izvanrednih mističnih milosti, ali i mnogih patnji. Rita je bila kći roditelja koji dugo
nisu mogli imati djece. Želja za djetetom nagnala ih je na mnoge molitve pa se može reći da
je Rita bila od Boga izmoljena. Jednostavni, dobri i bogobojazni roditelji nastojali su je
odgajati u kršćanskom duhu. Već od malena bila je sjedinjena s Bogom, osobito u pobožnom
razmišljanju o svom Božanskom Spasitelju, koga je žarkim srcem ljubila. U kući je imala
kutić gdje se slobodno i nesmetano predavala svojim molitvama te izljevima ljubavi prema
Isusu. Sanjala je o tome kako će postati redovnica . No, to se nije ostvarilo, jer su je obećali
kao ženu nekome mladiću iz mjesta. Rita se morala veoma mlada udati, a zaručnik joj je bio
sve prije nego dobar čovjek. Po naravi naprasit, brutalan, pa mu je Rita postala ne samo žena
već i žrtva. Podnoseći njegovu tešku narav, nije se nikada ni riječju potužila, makar mu je
kao ropkinja bila u svemu ovisna. Čak je morala pitati za dopuštenje ako je htjela i u crkvu
poći. Ona je zlo u njemu nastojala pobijediti dobrim. Nije to išlo brzo, ali malo-pomalo
svojom je blagošću i strpljivošću uspjela pobijediti vuka i pripitomiti ga. Njegovu je dušu
privela k Bogu pa su neko vrijeme zajedno sretno živjeli u svojoj Roccaporeni. Svetoj Riti su
umrli roditelji i to je za nju bio težak udarac, a onda su uslijedili i drugi, baš kao na
starozavjetnoga pravednika Joba. Jedne večeri, kad joj se muž iz Cascije vraćao kući u
Roccaporenu, napao ga je neki čovjek i ubio. Htio se osvetiti, ali na tako svirep i neljudski
način za jednu uvredu koja mu je prije bila nanesena. Nakon toga udarca u roku od godine
dana umrla su joj i oba sinčića. Gospodin je uslišao molitvu majke koja je molila neka ih
radije nevine uzme k sebi negoli dopusti da odrastu i onda se osvećuju ubojici svoga oca.
Ona je gledala na ljudske uvrede i nepravde očima Evanđelja i zato je bila sposobna
nepravdu radije podnijeti nego učiniti, uvredu oprostiti i zaboraviti. Oslobođena na tako
bolan način svega onoga što ju je još vezalo uz zemlju, Rita je opet počela razmišljati o svom
davnom snu, o ulasku u samostan. Silom prilika morala se odreći svoga zvanja, ali sada ga je
opet po svaku cijenu željela ipak ostvariti. Zato se uputila u obližnju Casciju u augustinski
samostan sv. Magdalene. Bila je odbijena. Redovnice su smatrale da udovica nije prikladna
za njihov samostan. Rita je i dalje molila da je prime, ali sve je bilo uzalud. Tada se sa živom
vjerom što premješta bregove obratila svojim dragim svecima zaštitnicima: sv. Ivanu
Krstitelju, sv. Augustinu i sv. Nikoli iz Tolentina, pa su je oni prema jednoj predaji po noći
uveli u samostan. Došavši u samostan, mnogo je razmatrala o Isusovoj muci moleći Isusa da
i osjetno postane dionicom njegove muke. Bila je uslišana pa je na čelu zadobila ranu, koja ju
je podsjećala na Isusovu trnovu krunu, od koje je mnogo trpjela i koja joj više nije zarasla.
Činila je druge pokore, osobito post. Zadnjih je godina u patnjama, što ih je strpljivo
podnosila, bila posve prikovana uz svoj siromašni ležaj. Od svega ju je 22. svibnja 1447.
smrt oslobodila. Narod ju je odmah nakon smrti počeo štovati kao sveticu, još prije nego je
Crkva izrekla o njoj svoj neprevarljivi sud. Svetom ju je proglasio 24. svibnja 1900. tek papa
Leon XIII., nazvavši je “dragocjenim biserom Umbrije”. U Casciji je u čast njihove svetice
mističarke podignuto veliko svetište, a pobožnost prema njoj veoma se raširila i po
Španjolskoj, Portugalu, Latinskoj Americi, Filipinima, Sjedinjenim Američkim Državama.
Po svim tim zemljama svetici su u čast podignute brojne crkve, a njezin se blagdan posvuda
svečano slavi. Naročito je zazivaju u bezizlaznim situacijama, teškim neizlječivim bolestima
poput raka. Uz to je zazivaju i žene željne djece.
www.bitno.net

Ponedjeljak,
21. svibnja

7:30
18:00

† Antonija RAJIĆ
†† Terezija, Anto i Biljana MIOČEVIĆ

Utorak,
22. svibnja

7:30
18:00

† Zdravko IVANDIĆ
†† Fra Mijo i ostali iz obitelji MRLJIĆ

Srijeda,
23. svibnja

7:30
18:00

† Niko MALBAŠIĆ
†† Jozo FRANJKOVIĆ, Pero, Manda, Perica i Mira
TRGOVČEVIĆ

Četvrtak,
24. svibnja

7:30
18:00

†† iz obitelji + Mije ŠIMIĆA, Katarine MATELJIĆ, Marice
MUTIĆ, Serafine ANDRIĆ, Ljubice DUGONJIĆ i ZLOVIĆ
†† Božana i Boris KRAMPELJ

Petak,
25. svibnja

7:30
18:00

† Ivo DIVKOVIĆ
†† Marijan, Luca, Mato i Ruža IVKIĆ

Subota,
26. svibnja

7:30
18:00

†† Jelena i ostali iz obitelji PILJIĆ
†† Dubravko i Svjetlana BLEKIĆ

Nedjelja,
27. svibnja

8:00
11:00
18:00

†† Jozo, Katarina i Kata BRĐANOVIĆ
MISA NA STOGIĆU
†† Mato i Andrija DODIK

Vjeruj u Gospodina
i On će ti pomoći.
Kroči pravom stazom!
Boj Ga se i u Njemu dočekuj
svoje starije dane!

Dana 19. 5. 2018. godine u 89-oj godini života preminula je naša
župljanka Veronika Pejčinović, rođena Tokmačić.
Pokop će biti u nedjelju 20. 5. 2018. u 16.00 sati na groblju Stogić.
Sinovima Miroslavu i Vinku, nevjestama Dijani i Dragani, braći Vinku
i Tomislavu i ostaloj rodbini i prijateljima iskrena sućut. Pokoj vječni
daruj joj, Gospodine!

