
Ž U P N I   O G L A S I 

11. prosinca 2022. 

III. NEDJELJA DOŠAŠĆA 

 Danas je 3. Nedjelja Došašća  - Nedjelja Caritasa. 

Sva prikupljen milostinja ide za Caritas. Nakon mise možete uzeti kolače 

koje su pripremile naše vrijedne domaćice. Prilog je dobrovoljan, a 

novcem koji se prikupi nastojati ćemo ovoga Božića razveseliti potrebne u 

našim župama. 

 

 Caritas naše dubrovačke biskupije i ove godine organizira  16. 

humanitarnu akciju “Podijelimo radost Božića” . Ovaj puta prikuplja 

pomoć za  pojedince  i obiteljima u POTRESU STRADALOJ PETRINJI, 

točnije STANOVNICIMA KONTENJERSKOG NASELJA U PETRINJI. 

Paketi s nekvarljivom hranom i higijenskim potrepštinama mogu se 

donijeti na Pile, u subotu 17. 12. od 9 do 16 sati ili u nedjelju 18. 12. od 9 

do 13 sati. 

 

 Srijeda: 14. prosinca – Sv. Ivan od Križa   

 

 Nedjelja: 20. prosinca – IV. NEDJELJA DOŠAŠĆA 

Svete mise: Mali Ston: 8,30;  Ston: 10,00 

 

 Listić rasporeda blagoslova obitelji biti će do slijedeće nedjelje. Raspored 

blagoslova je na oglasnoj ploči i na web stranicama naže župe. 

 

 Prošle nedjelje sam najavio božićni ispovijed u našoj župi u nedjelju 18. 

prosinca. No, budući je u to vrijeme u isti sat i finale svjetskog 

nogometnog prvenstva, ispovijed će biti u utorak 20. prosinca u 17,00 

sati.  Sveta misa će biti u 18,00 sat, a ujutro neće biti mise.  

Također, mogućnost ispovijedi imate svakim danom pola sata prije sv. 

mise.  

 

 Pohod bolesnih, starih i nemoćnih, onima koji žele, biti će također po 

malo izmijenjenom rasporedu: 

• Petak:   16. prosinca – Hodilje, Luka, Rusan, Duba 

• Ponedjeljak:  19. prosinca – Ston, Česvinica 

• Utorak:   20. prosinca – Broce, Mali Ston 



Molio bih da rodbina ili susjedi obavijeste one koji se žele 

ispovjediti. Ja ću se ravnati prema prošlogodišnjem popisu. 

 

 Tko želi može zapisivati sv. mise za iduću godinu. 

 

 Božićni koncert naše limene glazbe biti će u ponedjeljak 26. prosinca, a 

našeg malog dječjeg zbora s božićnom priredbom u utorak 27. prosinca.   

 

 Jedna lijepa najava:  

Navještaj primanja sakramenta svetog reda – đakonat. 

Dana 01. 01. 2023. Srećko Franušić primit će sveti red đakonata u 

katedrali Sveta Majka Terezija, Vau Dejes, Skadar, Albanija. 

Srećko je rođen 23. 09. 1984. u Dubrovniku od oca Ivoslava Franušić i 

Ivanke Jurković. 

Znade li tko neku zapreku, dužan ju je saopćiti župniku. 

Čestitamo Srećku kao i roditeljima. Neka sve bude s Božjim blagoslovom. 

 

 

 


