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Danas (18./07./2021.) ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
Svete Mise u našim župama bit će:
Trebinja u 10:00 sati (Za + Petra (Peru) Batina)
Ravno u 11:00 sati (Za ++ Vidu, Niku, i Stanu Bukvić)

RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN

19. 07. ponedjeljak
– Trebinja u 19:00 sati (Ivica i Antica Vukić za sve svoje ++)

20. 07. utorak SVETI ILIJA
– Pećina u 09:00 sati
– Kijev Do / Belenići u 11:00 sati

21. 07. srijeda
– Ravno u 07:00 sati (Jedna osoba na nakanu)

23. 07. petak
– Velja Međa u 19:00 sati (Za ++ Ivana i Zdenku Bender)

24. 07. subota SVETI JAKOV
– Blagoslov hodočasnika u 08:00 sati.
– BRDO / Raduš u 11:00 sati

Slijedeća nedjelja (25./07./2021.) SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
Svete Mise sljedeće nedjelje nedjelje u našim župama bit će:
Orahov Do u 08:30 sati (Jedna osoba na nakanu)
Trebinja u 10:00 sati (Pro populo)
Ravno u 11:00 sati (Za ++ Juru, Mariju, Andriju i Maru Šimunović)

1. U utorak 20. 07. 2021. svetkujemo dan najvećega židovskoga proroka, dan proroka Ilije. U našim
župama ovom velikanu posvećene su dvije crkvice. Na Pećini sv. Misa će se slaviti u 09:00 sati a
na Belenićima / Kijev Do u 11:00 sati. Na njegovu životu i svjedočenju možemo preispitati i svoje
živote ako želimo da nam naš zaštitnik, prorok Ilija, bude uzorom u našem životu i djelovanju.

2. Kapelica Sv. Jakova sagrađena početkom 20. stoljeća bila je zavjetna za sela Orahov Do, Plitki Do
i Grabovi Do, a podignuta je u brdima iznad ova tri sela približno u težištu trokuta, tj. na približno
jednakoj udaljenosti. Mjesto na kome je bila sagrađena zove se Raduš i tu su mještani ova tri sela
sagradili veliku gustijernu iz koje su ljeti napajali stoku. Svake godine 25. srpnja na dan Sv. Jakova
održavana je sv. Misa, a župnik je dolazio iz Ravnog do Plitkog dola na konju jer nije bilo puta a
od Plitkog dola se išlo pješice kozjom stazom jer tim putem ni konj nije mogao proći. Tog dana je
znalo biti i preko 150 ljudi ne samo iz ova tri sela nego i iz svih susjednih, te rodbina i prijatelji.
Nakon svete Mise svetkovina je nastavljena narodnim veseljem uz jelo i piće koje se donosilo iz
ovih sela. Ovo je trajalo sve do sedamdesetih godina 20. stoljeća. Prije par godina ponovno je
oživjelo hodočašće do kapelice sv. Jakova. Također, zaživjela je želja da se ta crkvica obnovi, sve
u Božje ruke! I ove godine ako Bog da hodočastiti ćemo prema zavjetnom mjestu 24. 07. 2021.
Blagoslov hodočasnika biti će ispred crkvice sv. Jure na Bjeljavama u 08:00 sati te nakon
blagoslova polazak. Sv. Misa u 11:00 sati.
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