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ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU (31./01./2021.)
Župe Ravno i Trebinja

Danas (31./01./2021.) ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
Svete Mise u našim župama bit će:
Trebinja u 10:00 sati (Pro populo)
Ravno u 11:00 sati (Za + Spasa Čokljata )

RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN

2. 01. utorak – Trebinja u 17 sati (Za ++ Stojana, Đuru, Maru i Anicu Jarak)
– Ravno u 18 sati (Na nakanu, za zdravlje)

3. 01. srijeda – Trebinja u 17 sati (Za duše u čistilištu)
– Ravno u 18 sati (Za dušu svećenika u čistilištu)

4. 01. četvrtak – Ravno u 18 sati (Na nakanu)
Euharistijsko klanjanje u 17:15 sati

5. 01. petak – Trebinja u 18 sati (Radić Ljilja na nakanu)

Euharistijsko klanjanje u 17:15 sati

6. 01. subota – Ravno u 18 sati (Na nakanu)

Slijedeća nedjelja (07./02./2021.) PETA NEDJELJA KROZ GODINU
Svete Mise sljedeće nedjelje nedjelje u našim župama bit će:
Velja Međa u 08:30 sati (Za ++ Peru i Maru Oberan)
Trebinja u 10:00 sati (Pro populo)
Ravno u 11:00 sati (Za ++ Stojana Matijića i Dragu Mustapić)

- U utorak 2. veljače slavimo “Prikazanje Gospodinovo u Hramu”.
Zbog blagoslova svijeća i procesije sa svijećama, koja se obavlja u sklopu proslave, blagdan se još naziva:
Svijećnica (hrvatski) te kod nas Kandalora prema talijanskoj riječi (candella - svijeća).
Na taj dan i mi će mo u našim župnim crkvama imati blagoslov svijeća koje se nose u procesiji na samom
početku Svete Mise.Od svijeća koje se blagoslivlju na Svijećnicu, očekuje se zaštita i pomoć u mnogim
nevoljama i potrebama npr. za vrijeme oluja, za vrijeme epidemija i na času smrti. Svijeća koja se čuva u
kućama treba podsjetiti vjernike na znak Krista, «svjetla svijeta», a prema tome i za njega svjedočiti
vjerom.

- U srijedu 3. veljače je blagdan Sv. Blaža. / Sv. Vlaho
O blagdanu sv. Blaža; Sv Vlahe, svake se godine po crkvama dijeli blagoslov grla. Svećenik s dvjema
svijećama pristupi vjerniku i moli: »Po zagovoru sv. Blaža, biskupa i mučenika, oslobodio te Bog od
bolesti grla i svakog drugog zla!« Taj je blagoslov takozvana blagoslovina u Katoličkoj Crkvi. Temelji se
na prastaroj predaji po kojoj je sv. Blaž ili sv. Vlaho kako ga u ovim krajevima nazivamo,svojim
blagoslovom spasio dječaka kome je u grlu zapela riblja kost. Kod blagoslovine Crkva moli Božju pomoć
u raznim potrebama, a po zaslugama Isusa Krista i zagovoru svetaca.
I pred samu smrt na stratištu, sv. Blaž molio je Boga da milosrdno usliši molitvu svakome tko boluje od
grlenih bolesti, a zazove svečevu pomoć pred Bogom. Legenda veli da se tada pojavio iznad sveca svijetli
oblak iz kojeg se začuo glas: »Ja sam onaj Bog koji te do sada proslavio, a nadalje ću te još većom slavom
uzvisiti. Udijelit ću svoju milost onima koji budu slavili tvoju uspomenu.« Od tada se kroz sva stoljeća do
naših dana slavi ta uspomena na ovog sveca obrednim grličanjem.
Ženidbeni navještaj: Po zakonu Svete Majke Crkve; Crkveni brak žele sklopiti: Vicko Batina,
rođen u Dubrovniku 26. 10. 1978; sin Petra i Vinke r. Prkačin, župa Trebinja i Ivona Vukić,
rođena u Dubrovniku 29. 7. 1982.; kći Nike i Kristine r. Daničić, župa sv. Mihajla - Lapad.

Vjenčanje je predviđeno u župi Sv. Mihajla - Lapad, 6. veljače 2021.
Ako netko zna za kakvu Crkvenu zapreku, koja se protivi ovomu vjenčanju, dužan je to javiti u župni ured.
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