ŽUPNI OGLASI
IV. NEDJELJA DOŠAŠĆA
Danas je 4. Nedjelja Došašća.
Četvrtak: 24. prosinca – Badnji dan
Petak: 25. prosinca – BOŽIĆ – ROĐENJE ISUSOVO
Subota: 26. prosinca – Sv. Stjepan, đ. i mč.
Nedjelja: 27. prosinca – SVETA OBITELJ Isusa, Marije i Josipa
Na temelju novih epidemioloških preporuka i mjera, promijenjen je
raspored svetih misa na Badnjak i Božić. Na Badnjak su svete mise: Mali
Ston u 18,00 sati, te Ston u 20,00. Budući da do 22,00 sata treba biti sve
završeno nema ponoćke.
Na Božić su svete mise u Malom Stonu u 9,00, te u Stonu u 10,30. Budući
da u crkvu smije ući određen broj vjernika, na Božić ćemo u Stonu slaviti
svetu misu i u 18,00 sati.
Na dana Sv. stjepana mise su: Broce u 8,00; Luka u 9,15, Duba u 10,15.
Poslije započinjemo s blagoslovom obitelji. U rasporedu blagoslova
„ispala“ je Luka. Blagoslov je u nedjelju 27. prosinca od 12,00 sati.
U nedjelju na Svetu Obitelj mise su redovito u Malom stonu u 8,30, te u
Stonu u 10,00
Blagoslov obitelji je po najavljenom rasporedu uz pridržavanje uputa.
Pokrenuta je mrežna web stranica naše župe pod nazivom: Župa sv. Vlaha
Ston. Stranicu je izradio i zasada ažurira gosp. Stjepo Hladilo. Pozivam
zainteresirane da se svojim prijedlozima uključe u ažuriranje stranice.
S Dekretom Kongregacije za biskupe (br. 1048/2020 od 16. prosinca
2020.) Papa Franjo imenovao je nadbiskupa koadjutora Riječke
nadbiskupije mons. Matu Uzinića apostolskim upraviteljem Dubrovačke
biskupije sa svim pravima, ovlastima i službama koje prema normi prava

pripadaju dijecezanskom biskupu sve do kanonskog preuzimanja
biskupije od strane biskupa koji treba biti izabran.
Također će se od toga dana u našoj biskupiji, po nalogu apostolskog
upravitelja mons. Mate Uzinića, na misnim slavljima i na drugim
molitvenim okupljanjima moliti Molitva za izbor novog dijecezanskog
biskupa. Molitva će biti tiskana na posebnoj sličici što ćemo podijeliti čim
je dobijemo. Objavljena je i na našoj novoj web stranici.

MOLITVA ZA IZBOR NOVOG DIJECEZANSKOG BISKUPA
Bože, Oče naš, u Isusu Kristu svome Sinu,
darovao si Crkvi dobrog pastira
koji se do kraja predao u brizi za Tvoje stado.
Zahvalni za sve pastire koji su nasljedujući Njega
služili i služe našoj dubrovačkoj Crkvi,
molimo Te, daruj nam u našem novom biskupu
dobrog pastira kakav nam je potreban
u ovom vremenu i na ovom prostoru,
kako bismo njime predvođeni mogli
Tebe svjedočiti i živjeti svoje kršćansko poslanje.
Po Kristu Gospodinu našem.
Gospe od Porata, moli za nas. Sveti Vlaho, moli za nas.
Bl. Marijo od Propetoga, moli za nas.

