Župa Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna
Pastoralni centar bl. Alojzija Stepinca Buna bb, 88202 Buna;
Tel./fax: +387 36/480-600
web: www.zupablagajbuna.ba
E-mail: zupni.ured.blagaj-buna@tel.net.ba

ŽUPNE OBAVIJESTI
Za župni list (KM): -.
Za crkvu (KM): Marko Nikolić 50, Dragan Kordić 30, Mara Karlović 30, Slaven
Tikvić 80.
Vjeronaučna olimpijada i završetak
vjeronaučne godine planiraju se biciklijadom u subotu 14. 6. 2014. s polaskom
u 9 sati ispred crkve na Buni prema blagajskoj crkvi ispred koje će biti održano
natjecanje u vjeronaučnom znanju kroz
igru i zabavu. U kvizu će se natjecati
10 skupina (djeca od 5. do 7. razreda),
nazvani po Pavlovim poslanicama, a
predvođeni svojim šerifima ekipa. Susret
s vjeroučenicima predviđen je sljedećim
rasporedom: Ponedjeljak, 9. lipnja 5A, B
i C odjel i 6D odjel nakon nastave u školi;
Utorak, 10. lipnja 6 A, B i D odjel u 11
sati; Srijeda, 11. lipnja 7 A, B i C odjel
nakon nastave u školi.
Mise po grobljima:
- 8. lipnja u 9,30 u Lakševinama
- 15. lipnja u 9,30 sati na Kočinama
BDM Majka Crkve i
zlatni misnički jubilej
Slavlje zaštitnice katedralne župe slavi
se na duhovski ponedjeljak svečanom
Misom u 18 sati pod kojom će dvojica
naših svećenika, don Ante Brajko i don
Tomislav Majić proslaviti 50. obljetnicu svećeničkoga ređenja. Pozivam
sve vas koji možete da pođete na ovo
dvostruko slavlje.

Ženidbeni oglasi:
Sakrament sv. ženidbe žele sklopiti
Mladen Maksimović, sin Zlatkov i
Dane r. Batinović iz Neuma i Svjetlana Duvnjak, kći Perina i Ankice r.
Krišto iz naše župe. Njihovo vjenčanje
predviđeno je u subotu, 14. 6. 2014. u
16 sati na Buni. Ako netko zna za neku
zapreku dužan je javiti u župni ured.
Mladence neka prati Božji blagoslov.
TRODNEVNICA za Presveto Trojstvo:
Prva večer trodnevnice, 12. 6. 2014.
Misu predvodi don Davor Berezovski
Druga večer trodnevnice, 13. 6. 2014.
Misu predvodi don Ivan Bijakšić
Treći dan trodnevnice, 14. 6. 2014.
- Misa za poginule branitelje u 10 na Buni
- Biciklijada i olimpijada
- Sveta Misa: predvodi don Ivica Boras
- Folklor na Buni ispred škole u 19 s.
Nedjelja, 15. lipnja - PRESV. TROJSTVO
PATRON ŽUPE
8 - Rana misa na Buni
9,30 - Misa u groblju na Kočinama
11 - Pučka misa u Blagaju
Pučku Misu u Blagaju predvodi don
Boris Vidović, rektor splitske bogoslovije i profesor psihologije na KBFu u Splitu.
TIJELOVO, četvrtak, 19. 6. 2014.
Sveta Misa na Buni u 18 sati
Procesija od Bune do Ortiješa nakon
Mise. Djeca neka pripreme latice ruža.

ŽUPNI LIST izdaje Župni ured Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna. Uređuje i odgovara
don Nikola Menalo, župnik. Župni list izlazi svakog drugog/četvrtog tjedna.
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ŽUPNI LIST
Blagaj-Buna

8. lipnja 2014.; godište VIII., br. 12/2014. (173);

LITURGIJSKA GODINA “A”

KRIZMA U NAŠOJ ŽUPI

Na VI. nedjelju uskrsnu - 25. svibnja 2014. u 11.00 sati svečano u blagajskoj crkvi
Presvetoga Trojstva: sv. Misa na koju su došli redoviti nedjeljni misari, sv. krizma
na koju je došao 51 krizmanik i krizmanica i 40. obljetnica misništva domaćega
župljanina sadašnjega nadbiskupa u Zadru msgr. dr. Želimira Puljića.
Župnik don Nikola Menalo, u dogovoru s mjesnim biskupom Ratkom i zadarskim
nadbiskupom Želimirom, premjestio je ovogodišnju krizmu iz nove župne crkve s
Bune u obnovljenu blagajsku crkvu. U početku su predstavnici krizmanika u znak
srdačna pozdrava izrazili dobrodošlicu i Nadbiskupu i Biskupu i uručili im bukete
cvijeća. Župnik je u ime cijele župe očitovao radost što u ovoj prigodi može pozdraviti oba Biskupa kao i hercegovačkoga provincijala fra Miljenka Šteku i druge
svećenike koji su sudjelovali u koncelebraciji, kao i vlč. don Tomislava Zubca koji
je đakonski posluživao kod sv. Mise i kod sv. krizme.
Misno je slavlje predvodio nadbiskup Želimir, rođen 7. ožujka 1947. u Kamenoj, u
toj je blagajskoj crkvi kršten, prvi put ispovjeđen i pričešćen i krizman. Sakrament
sv. krizme podijelio mu je 9. prosinca 1956. msgr. Andrija Majić, delegat biskupa
Petra Čule koji je u to vrijeme kao crkveni svjedok robijao u komunističkoj zeničkoj
robijašnici. Dio je krizmanika izgovarao molitve vjernika, a njih četrdeset zataknulo
je isto toliko crvenih ruža u posudu pred oltarom u znak Nadbiskupova svećeništva.
Mladi su pjesmom i glazbom poticali na pobožan doživljaj svega liturgijskog slavlja. Svaki bi krizmanik - ako govorimo o kršćanskoj zrelosti - trebao uložiti sav svoj
duhovni napor da zna obrazložiti smisao svoga vjerovanja i samomu sebi i svojima
u kući i svima s kojima dolazi u dodir. A oni koji su pozvani u duhovni stalež, to
osjećaju kao poseban dar, koji prolazi kroz razne životne žrtve uvijek svjesni svojih
obveza i odgovornosti prema Bogu i prema ljudima.
Napomena krzmanicima: Albume, DVD-ove i uspomene s krizme možete
preuzeti u župnom uredu.

DUHOVI-PEDESETNICA
Iv 20, 19-23

RASPORED SVETIH MISA
9. 6. 2014.- 15. 6. 2014.

U

Ponedjeljak, 9. lipnja
večer onoga istog dana, 7 - Jozo Livaja za pok rod.
prvog u tjednu, dok JOZU i DELFU
su učenici u strahu od Utorak, 10. lipnja
Židova bili zatvorili vrata, dođe 13. Utorak na čast sv. Ante
Isus, stane u sredinu i reče im: 18 - Neda Gadžić za pok supruga LAKANA, brata SREĆKA,
»Mir vama!« To rekavši, pokaza zaovu KATU, pok. rod. svekrvu
im svoje ruke i bok. I obradovaše i svekra, te sve pokojne iz ob.
se učenici vidjevši Gospodina. Gadžić i Kuran
Isus im stoga ponovno reče: Srijeda, 11. lipnja-sv. Barnaba
»Mir vama! Kao što mene posla 7 - Stana i Drago Jurić za sve
svoje pok iz obitelji
Otac i ja šaljem vas.«
To rekavši, dahne u njih i kaže
Četvrtak, 12. lipnja
im: »Primite Duha Svetoga. Ko- 18 - Ruža Marjanović za pok
jima otpustite grijehe, otpuštaju braću, rod. i ost. pok. iz ob.
im se; kojima zadržite, zadržani Bradarić i Zelenika
su im.« 		
Petak, 13. lipnja-sv. Ante
18- Anđa Filipović za pok. rod.
PERU i JANJU, brata DAM		Riječ Gospodnja
JANA te svekra IVANA i svekrvu
ANICU
Subota, 14. lipnja
10 - Misa za branitelje
16 - Vjenčanje: Svjetlana Duvnjak i
Mladen Maksimović
18 - Mila Krtalić za pok supruga
MARKA i ost. pok. iz ob.
Nedjelja, 15. lipnja-TROJSTVO
8 - Rana misa (Buna)
9,30 - Misa na Kočinama
11 - Sv. Misa za narod (Blagaj)
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PRESVETO TROJSTVO
Iv 3, 16-18

U

ono vrijeme reče Isus
Nikodemu: »Bog je
tako ljubio svijet te je
dao svoga Sina Jedinorođenca
da nijedan koji u njega vjeruje
ne propadne, nego da ima život
vječni. Ta Bog nije poslao Sina
na svijet da sudi svijetu, nego da
se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko
ne vjeruje, već je osuđen što nije
vjerovao u ime jedinorođenoga
Sina Božjega.«

		

Riječ Gospodnja

RASPORED SVETIH MISA
16. 6. 2014.- 22. 6. 2014.

Ponedjeljak, 16. lipnja
7 - Supruga Stoja sa sinovima za
pok. IVANA PREVIŠIĆA
Utorak, 17. lipnja
7 - Obitelj Krstić za pok. SVETOZARA, ANĐU i ZORANA KRSTIĆA te pok. MIJU
UDUNDŽIĆA
Srijeda, 18. lipnja
7 - Pavo Raguž za pok. majku
JANJU (god.) i oca IVANA
Četvrtak, 19. lipnja
TIJELOVO
18 - Sveta Misa za narod na Buni
- Procesija do Ortiješa
Petak, 20. lipnja
18 - Ljubo i Sanja Bošković za
pok. LUKU BOŠKOVIĆA te
pok. FRANU BIJADERA
Subota, 21. lipnja
7 - Janja Pavlović za pok. ANDRIJU, ZORU, STJEPANA,
DRAGICU i IVU
Nedjelja, 22. lipnja
8 - Rana sv. Misa
9,30 - Misa u Blagaju
11 - Misa za narod
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