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Danas (14./11./2021.) TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
Svete Mise ove nedjelje u našim župama biti će:
Trebinja u 10:00 sati (Za + Cviju Kriste i ost. ++ iz ob.)
Ravno u 11:00 sati (Za ++ Boku, Andriju i ost. ++ iz ob. Šimunović)
Klanci u 12:00 sati (Sv. Nikola Tavelić)
RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN
16. 11. Utorak
– Pećina u 15:00 sati (Za + Ivku Vučićević god.)
17. 11. Srijeda
– Trebinja u 18:00 sati (Za sve žrtve Vukovara i Škabrnje)
18. 11. Četvrtak
– Trebinja u 17:00 sati (Za + Ljerku Kriste)
– Ravno u 18:00 sati (Za sve žrtve Vukovara i Škabrnje)
19. 11. Petak
– Ravno u 17:15 sati EUHARISTIJSKO KLANJANJE
– Ravno u 18:00 sati (Jedna osoba na nakanu)
20. 11. Subota
– Dužica u 12:00 sati (Za + Ivanu Prkačin)
– Ravno u 18:00 sati (Za ++ Jelu i Peru Rudinica)
Slijedeća nedjelja (21./11./2021.) NEDJELJA KRISTA KRALJA
Svete Mise ove nedjelje biti će:
Trebinja u 09:30 sati (Za + Matu Vučićević)
Ravno u 08:30 sati (Za ++ Anku i Matu Bukvić)
- Danas, u nedjelju (14./11./2021.), je spomendan Sv. Nikole tavelića. Sveta misa na Klancima bit će,
ako Bog da, u 12 sati.
Oko 1365. godine zaređen je za svećenika i kao misionar pošao je u Bosnu oko 1372. godine, gdje je
djelovao među bogumilima. Nakon 12 godina misijskog djelovanja u Bosni, 1384. godine pošao je u
Palestinu zajedno s fra Deodatom i fra Petrom iz Narbonne i fra Stjepanom iz Cunea. Jednom je
prigodom tako pošao s družinom do islamskog vjerskog službenika u Omarovoj džamiji u Jeruzalemu, s
namjerom da ga uvjeri u ispravnost kršćanske vjere. Tako je Nikola postigao krunu mučeništva i time
postao slika svog naroda koji će kroz buduća stoljeća proživljavati mučeništvo zbog svoje vjere, gažen i
mrcvaren, nabijan na kolac, spaljivan u plamenu vatre vlastitog ognjišta, gušen u svojoj vlastitoj krvi sve
dotle dok od njega nije ostao "ostatak ostataka", "plačuća", "suha kao prut", mala, pritješnjena Hrvatska
zemlja.

Godine 1889. Nikola je proglašen blaženim, a 21. lipnja 1970. postao je prvim hrvatskim
kanoniziranimn svecem.
-Ove godine je 30. obljetnica stradanja Vukovara i Škabrnje, žrtve koja je u kolektivnoj svijesti našega
naroda i za koju bismo kao narod željeli svi dostojanstveno iskazati počast, a kao vjernici ono što u ovim
trenutcima možemo učiniti jest slaviti sv. Misu, Kristovu Žrtvu koju je podnio iz ljubavi prema nama i
svaki put se iznova obnavlja u otajstu Euharistijske Žrtve. Naši branitelji kao i naš narod također je
proživio strahote kalvarije no sa nadom u Uskrsnuće i pobjedu nad zlom, što se ostvarilo, jer danas imamo
Hrvatsku.
Stoga, u našim župama organizirat će se sv. Mise po ovom rasporedu napisanom u župnome listu.
Sve vas pozivan na sudjelovanje i molitvu u našim crkvama a nakon sv. Misa upalit ćemo svijeće ispred
župnih crkvi.
- U iduću nedjelju slavimo svetkovinum Krista Kralja, to je ujedno i patron naše susjedne župe
Hutovo. Svečana sv. Misa je u 11 sati. Obaveza je svećenika u dekanatu sudjelovati na sv. Misi te
pomoći u ispovjedanju kao i animranju liturgijskog programa.
Stoga su sv. Mise u našim župama određene po napisanom rasporedu.
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