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Župni oglasi
NEDJELJA KRISTA KRALJA
TRIDESET I ČETVRTA „A“ (22./11./2020.)
Župe Ravno i Trebinja

Danas (22./11./2020.) je nedjelja Krista Kralja
Svete Mise u našim župama bit će:
Ravno u 8:00 sati (Za ++ Petra i Peru Rudinicu).
Trebinja u 9:30 sati (Za ++ Maru, Juru Limov i ost. ++)
Hutovo u 11 sati (Patron župe i obaveza je svećenicima iz dekanata sudjelovati u sv. Misi)

RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN

25. 11. srijeda – Ravno u 18 sati (Za + Ljubomira Burića)
26. 11. četvrtak – Trebinja u 18 sati (Za sve ++ iz ob. Petra Prkačina)
Euharistijsko klanjanje u 17:15 sati
27. 11. petak – Ravno u 18 sati (Za sve ++ iz ob. Burić)
Euharistijsko klanjanje u 17:15 sati
28. 11. subota – Trebinja u 17 sati (Za sve ++ iz ob. Ive Škurle)

Ravno u 18:15 sati (Za duše u Čistilištu)

Slijedeća nedjelja (29./11./2020.) je prva nedjelja došašća
Svete Mise sljedeće nedjelje nedjelje (I. Došašća) u našim župama bit će:
Velja Međa u 8:00 sati (Za + Ljubu Peić)
Trebinja u 10:00 sati (Za ++ Maru, Juru Limov i ost. ++)
Ravno u 11:00 sati (Za ++ Vlahu i Dragu Burić)

- U subotu 28. 11. 2020. u 15 sati u domu “Ruđer Bošković” (Orahov Do) je sastanak predstavnika
obitelji Orahov Dola te Bjeljava, predmet rasprave je obnova kapelice sv. Jakova.
- Slijedeće nedjelje (29./11./2020.) je Prva nedjelja došašća i ujedno i početak nove crkvene godine –
godine „A“. Kroz čitavo vrijeme Došašća orgulje i druga glazbala, kao i ures oltara, upotrebljavaju se s
umjerenošću koja odgovara naravi ovoga vremena kako se ne bi preduhitrila punina božićne radosti
(BC, br. 236).
- Uoči prve nedjelje došašća, u subotu 28. 11. 2020., nakon večernjih sv. Misa, ispred župnih crkvi,
upalit ćemo prvu adventsku svijeću. Podsjećam vas da je došašće vrijeme iščekivanja, vrijeme budnosti i
priprave za Isusov rođendan – svetom Misom, molitvom i činom paljenja prve adventske svijeće uz
kratko tumačenje pokušat ćemo naglasiti duhovni karakter i značenje došašća.
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