Župa Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna
Pastoralni centar bl. Alojzija Stepinca,
Buna bb, 88202 Buna; Tel: 036/480-600
Župnik: don Ivo Šutalo; župni vikar: don Mile Vidić
Župni ured je otvoren radnim danom: 8-12 i 16-19 sati
te redovito poslije misa. Za hitne slučajeve u svako doba.

ŽUPNE OBAVIJESTI
Pazimo na čedno oblačenje. Zbog ljetnih
vrućina oblačimo se što je moguće laganije
i jednostavnije. Postoji velika opasnost da
i u crkvu, na svetu Misu, zbog toga dolazimo nepristojno, nedostojno i nedopušteno
obučeni. Napose su tome sklone ženske osobe. Stoga iskreno molimo da poštujemo
sveti crkveni prostor, svetu Misu i samog
Isusa na oltaru, te svojim oblačenjem
pokažemo koliko ga volimo i cijenimo svoje
kršćanske vrijednosti. U crkvu se ne može
doći u tregeračama, atlet majicama, šorcu,
mini suknjama i natikačama. Crkva nije ni
ulica, ni plaža, ni sportsko igralište. Crkva
je sveti dom Isusa Krista i naša kršćanska
bogomolja. Stoga je poštujmo i u njoj se
dostojanstveno vladajmo i oblačimo. Isto
tako crkveni prostor ne možemo koristiti
za svakodnevne razgovore, smijeh, šalu i
dobacivanje. A toga u našoj crkvi, na žalost
ima! Iskreno molimo da crkveni prostor
bude ono za što je i namijenjen - mjesto
molitve, šutnje i susreta s Bogom. Možemo
samo razgovarati s Bogom, a s Bogom se
razgovara u duši.
Žene prošle subote nisu očistile crkvu.
Molimo da se prema svojim obavezama
odnosimo odgovorno i poslušno. U subotu,
1. kolovoza, crkvu čiste: Marica Vazgeč,
Ljuba Raić i Ruža Soldo. U subotu, 8. kolovoza, crkvu čiste: Josipa Brnić, Dijana
Janjić i Olivera Pehar.
Sekcije subotom preko ljeta nećemo imati
osim probe pjevanja u 10.00 sati ujutro.
Naši mladi bili su tjedan dana na otoku
Krapnju, zajedno s mladima iz Njemčake
i mladima iz župe sv. Ivana iz Mostara.
Bilo je to lijepo duhovno osvježenje kroz
molitvu, duhovne pjesme i svetu misu, ali
također i odmor tijela kroz kupanje i igru.
Neka ih sve dobri Bog uvijek prati svojim
božanskim blagoslovom.

U nedjelju, 9. kolovoza, sin ove naše župe blagajske, fra Ilija Puljić, brat dubrovačkog biskupa, mons. Želimira Puljića, proslavit će svoju
jubilarnu 40. godinu svećenićštva. Svetu Misu
slavit ćemo u staroj blagajskoj župnoj crkvi u
10.00 sati koju će predvoditi dubrovački biskup
Želimir Puljić. Toga dana svete mise u 10.00 sati
u crkvi na Buni neće biti. Stoga pozivamo sve
vjernike, djecu i mlade da dođu u Blagaj kako bi
zajednički proslavili u ovoj godini svećeništva,
40. godišnjicu misništva našega fra Ilije. Za one
koji nemaju vlastitog prijevoza, organiziran je autobus koji će poći ispred crkve na Buni u 9.00 sati
sa stajalištem na Ortiješu.
Fra Ilija Puljić je rođen 26. srpnja 1941. u
Kamenoj. Osnovnu je školu završio u rodnom
mjestu, a gimnaziju u franjevačkom sjemeništu u
Visokom. Studij filozofije i teologije pohađao je
u Sarajevu i Daytonu, u Americi. Za svećenika je
zaređen 26. srpnja 1969. u Frohnleitenu, Austrija.
Iste godine, 17. rujna, stigao je u SAD. Župnim
pomoćnikom u župi Sv. Marije u Steeltonu imenovan je 1971. Nakon pet godina boravka u
Steeltonu odlazi u Thunder Bay u Kanadi. Župnik
je potom župa Sv. Leopolda Mandića u Londonu
(1980.-1982.) i sv. Ante u Sharonu (1982.-1984.).
Iz Pennsylvanije odlazi u župu Srca Isusova u
Milwaukee i tu djeluje najprije kao pomoćnik
(1984.-1985.), a onda kao župnik (1985.-1986.).
Župnikom župe sv. Ćirila i Metoda u New Yorku
imenovan je god. 1986., a nakon tri godine župe
Sv. Leopolda Mandića u Londonu (1989.-1994.).
Kratko se vraća u župu Srca Isusova u Chicagu,
da bi 1995. godine bio imenovan župnikom Sv.
Marka u Sudburyju. Od 2001 – 2003. bio je
župnik župe sv. Nikole Tavelića u Montrealu. Od
svibnja 2003. radi kao župni pomoćnik u župi
sv. Marka u Sudburyju, a od 2006. godine kao
župnik preuzima dvije župe u Sudburyju: sv.

Marka i Presvetoga Trojstva. Trenutno se
nalazi na službi u Norvalu u Kanadi.
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LITURGIJSKA GODINA “B”

17. i 18. NEDJELJA KROZ GODINU

“Ovdje je dječak koji ima pet ječmenih kruhova i
dvije ribice! Ali što je to za tolike?” Reče Isus:
“Neka ljudi posjedaju!”

TALITA KUM - DJEVOJKO, USTANI!

17. NEDJELJA KROZ GODINU
Evanđelje: Iv 6, 1-15

RASPORED SVETIH MISA
27. 07. 2009. - 02. 08. 2009.

18. NEDJELJA KROZ GODINU
Evanđelje: Iv 6, 24-35

RASPORED SVETIH MISA
03. 08. 2009. - 09. 08. 2009.

U ono vrijeme ode Isus na drugu
stranu Galilejskog, Tiberijadskog mora.
Slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali
znamenja što ih je činio na bolesnicima.
A Isus uziđe na goru i ondje sjeđaše sa
svojim učenicima. Bijaše blizu Pasha,
židovski blagdan. Isus podigne oči i ugleda kako silan svijet dolazi k njemu pa
upita Filipa: “Gdje da kupimo kruha da
ovi blaguju?” To reče kušajući ga; jer
znao je što će učiniti. Odgovori mu Filip:
“Za dvjesta denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije.” Kaže mu
jedan od njegovih učenika, Andrija, brat
Šimuna Petra: ”Ovdje je dječak koji ima
pet ječmenih kruhova i dvije ribice! Ali
što je to za tolike?” Reče Isus: “Neka ljudi posjedaju!” A bilo je mnogo trave na
tome mjestu. Posjedaše dakle muškarci,
njih oko pet tisuća. Isus uze kruhove,
izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji
su posjedali. A tako i od ribica - koliko su
god htjeli. A kad se nasitiše, reče svojim
učenicima: “Skupite preostale ulomke
da ništa ne propadne!” Skupili su dakle
i napunili dvanaest košara ulomaka što
od pet ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali. Kad su ljudi vidjeli znamenje što ga Isus učini, rekoše:
“Ovo je uistinu Prorok koji ima doći na
svijet!” Kad Isus spozna da kane doći,
pograbiti ga i zakraljiti, povuče se ponovno u goru, posve sam.

Ponedjeljak, 27. 07.:Sv. Klement i Gorazd
7.30: Nedjeljka Perić za pok. roditelje
VIDU i LUCU i brata NIKOLU

U ono vrijeme kada mnoštvo vidje da
ondje nema Isusa ni njegovih učenika,
uđu u lađice i odu u Kafarnaum tražeći
Isusa. Kad ga nađoše s onu stranu mora,
rekoše mu: “Učitelju, kad si ovamo
došao?” Isus im odgovori: “Zaista, zaista, kažem vam: tražite me, ali ne stoga što
vidjeste znamenja, nego stoga što ste jeli
od onih kruhova i nasitili se. Radite, ali
ne za hranu propadljivu, nego za hranu
koja ostaje za život vječni: nju će vam
dati Sin Čovječji jer njega Otac - Bog
- opečati.” Rekoše mu dakle: “Što nam
je činiti da bismo radili djela Božja?”
Odgovori im Isus: “Djelo je Božje da
vjerujete u onoga kojega je on poslao.”
Rekoše mu onda: “Kakvo ti znamenje
činiš da vidimo pa da ti vjerujemo? Koje
je tvoje djelo? Očevi naši blagovaše
manu u pustinji, kao što je pisano: Nahrani ih kruhom nebeskim.” Reče im Isus:
“Zaista, zaista, kažem vam: nije vam
Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj
daje vam kruh s neba, kruh istinski; jer
kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje
život svijetu.” Rekoše mu nato: “Gospodine, daj nam uvijek toga kruha.” Reče
im Isus: “Ja sam kruh života. Tko dolazi
k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u
mene, neće ožednjeti nikada!”

Ponedjeljak, 03. 08.: sv. Stjepan, đakon i
mučenik (našašće)
07.30: slobodno

Riječ Gospodnja!

Utorak, 28. 07.: Sv. Prohor i Nikanor
7.30: Gabrijela Arelić s obitelji za sve
pokojne i žive iz obitelji Žilić
Srijeda, 29. 07.: Sv. Marta
7.30: Obitelj Blažević za pok. IVANA,
STANU i IVANKU Trlin
Četvrtak, 30. 07.: Petar Krizolog
19.00: Nada Raguž s djecom za pok. muža
NIKOLU
Petak, 31. 07.: Sv. Ignacije Lojolski
7.30.: Nikola Rajič za pok. ANĐU Rajič
Subota, 01. 08.: sv. Alfonz Liguori
7.30: Obitelj Blažević za pokljnu FILU,
MARKA, RAFAELA, i DRAGU Trlin
Nedjelja, 02. 08.: 18. NED. KROZ GODINU

8.00: Anđelka Puljić za pok. supruga JOSIPA
10.00: MISA ZA NAROD (pro populo)
Krštenje: Nina Bošnjak

Utorak, 04. 08.: Sv. Ivan Marija Vianney
7.30: Anđa Jozić s djecom za pok. muža PETRA
Srijeda, 05. 08.: Gospa Snježna
19.00: Anđelko Jarak za pok djeca ĐURU,
babu ANĐU, oca MIHU i majku RUŽU
Četvrtak, 06. 08.: Preobraženja Gospodinovo
7.30: slobodno
Petak, 07. 08.: prvi petak!
7.30: Ljubica Buconjić i Sanja Knezović za
pok. majku BILJANU Jambreković
Subota, 08. 08.: sv. Dominik
07.30: Obitelj Stojke Brljević za pokojnog
DANU Brljevića
Nedjelja, 09. 08.: 19. NEDJ. KROZ GOD.
8.00: Ljilja Tomić za pok. oca LUKU Bebeka
10.00: MISA ZA NAROD (pro populo)

Riječ Gospodnja!
FRA ILIJA,
DOBRO NAM DOŠAO I ČESTITAMO!
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Ove godine na svetkovinu Srca Isusova
sveti Otac papa Benedikt XVI. proglasio
je ovu godinu godinom svećenika. Stoga
nam je posebno drago da ćemo u našoj župi
proslaviti 40. godišnjicu svećeništva sina
ove župe fra Ilije Puljića iz Kamene koji je
na službi u Kanadi. Fra Ilija, dobro nam
došao, čestitamo Ti Tvoj jubliej i neka te
dragi Bog poživi još mnogo ljeta!

Isus je mnoge nahranio kruhom.
Danas traži od nas da mi hranimo one
koji su gladni. Koliko to činimo?
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