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 crkvu (KM): Od krštenja Matea
Šituma 50.
Za kapelu u Ortiješu (KM): Ante
Sušac 40, Jurica Biloš 20.
Za župni list (KM): Vinko Kovačević
20, Edita Vlajić 10.
Kruh sv. Ante (KM): Jozo Pajić 10.
Za posvetu crkve: Ljubo Palac 50.
Župni vjeronauk i sekcije nastavljamo
po ustaljenom rasporedu. Župni vjeronauk održavat će se do Vjeronaučne
olimpijade, koja je predviđena za 19.
svibanja u 10 sati.
Pobožnost Trinaest utoraka sv. Anti
je utorkom, pola sata prije večernje
sv. Mise do svečeva spomendana.

Ženidbeni navještaj
Sakrament sv. ženidbe žele sklopiti:
- Danijel Ćorić, sin Dragin i Olge r.
Rozić iz župe sv. Petra i Pavla u Mostaru
i Ivona Vukoja, kći Milanova i Anđelke
r. Vukoja iz naše župe.
Njihovo vjenčanje predviđeno je na Buni u
subotu, 12. svibnja 2018. god. u 18,30 sati;
- Perica Jozić, sin Vinkov i Zore r. Rajič
i Marsela Babić, kći Milina i Marije
r. Puljić, oboje iz naše župe. Njihovo
vjenčanje predviđeno je u župi sv. Petra i
Pavla u Mostaru, također 12. svibnja.
- Zvonimir Knezović, sin Ivičin i Zdenke r. Vrljić iz župe Cim i Ivana Sudar,
kći + Slavka i Ruže r. Rozić iz naše župe.
Njihovo vjenčanje predviđeno je u petak,
18. svibnja 2018. god. u 18 sati.
Ako netko zna za neku ženidbenu zapreku dužan je javiti u župni ured.

Svibanjska pobožnost je pola sata
prije večernje svete Mise. Predmole Hodočašće Kraljici Mira u Hrasno,
žene iz udruge Sv. Veronika.
Druga nedjelja u svibnju, 13. svibnja.
Svetkovina Gospodinova UzašašćaSpasovo pada u četvrtak, 10. svibnja.
Svete su Mise kao radnim danom u
7,30 i 18 sati.
Mise po grobljima
13. 5. Gnojnice u 9,30
20. 5. Buna (Lakševine) u 9,30

Tko želi poći na hodočašće organizirano
autobusom neka se prijavi u župni ured
do nedjelje, 6. svibnja. Cijena karte je
10 KM. Polazak je iza Rane mise. Na
hodočašće će poći dječji zbor “Put ljubavi” i Ministrantski zbor, koji će našu župu
predstaviti u liturgijskom i izvanliturgijskom slavlju. Pođimo i mi i budimo im
podrška!

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

ŽUPNI LIST
Blagaj-Buna

6. svibnja 2018.; godište XI., br. 10/2018. (244);

LITURGIJSKA GODINA “B”

Daljnja priprava za posvetu
župne crkve na Buni
Odlučili smo, u dogovoru s mjesnim biskupom mons. Ratkom Perićem, ako
Bog da, posvetiti našu župnu crkvu na Buni, 1. 7. 2018. god. na večernjoj
sv. Misi. Taj dan bit će samo jedna, svečana, sv. Misa s bogatom liturgijom
posvete crkve što je veoma upečatljiv događaj koji ostane duboko urezan u
pamćenju puka. Duhovno ćemo se pripremiti trodnevnicom. U župi će se 1.
srpnja liturgijski slaviti kao blagdan, tj. uvijek će se u Misi izgovarati “Slava
Bogu na visini”. Dakle, taj dan se slavi kao svečani (blag)dan.
Nekoliko pojašnjenja vezanih za naslove župe, župnih crkava i pastoranoga centra:
Naslovnik crkve na Buni bit će
CRKVA PRESVETOGA TIJELA I KRVI KRISTOVE (TIJELOVO).
Kada se crkva jednom posveti i dadne joj se naslovnik više taj naslov ne može
nitko promijeniti bez Pape. Prepoznatljivi znak na crkvi, koji je ovih dana instaliran, jest motiv euharistijskoga klanjanja a nalazi se na pročelju crkve. Do
posvete crkve imat ćemo još nekoliko malih zahvata na spomenutom triptihu.
Bit ovoga triptiha na pročelju crkve je potakuti vjernike na dostojno čašćenje
presvete Euharistije, a u noćnim satima, dok budete šetali pored crkve, da nas
“euharistijske” zrake potaknu na evanđeosko i anđeosko življenje. Nedostaje
nam još nekoliko bitnih elemenata u crkvi koje bismo obnovili ili nanovo uredili. U prvom redu to je sjedalo za predsjedatelja slavlja i postaje križnoga
puta, kao i vidljivi znakovi posvete jedne crkve, što će biti 4 kamena križa.
Naslovnik župe se ne mijenja: Župa Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna.
Naslovnik župne crkve u Blagaju je: Župna crkva Presvetoga Trojstva.
Zaštitnik Pastoralnoga centra na Buni je: Blaženi Alojzije Stepinac. Pastoralni centar je vjeronaučna dvorana, tzv. “Mala crkva” u kojoj se slavila sv.
Misa do izgradnje nove župne crkve.
Neka nas Euharistija snaži u hodu prema posveti crkve!

ŠESTA USKRSNA NEDJELJA
Iv 15, 9-17

U

RASPORED SVETIH MISA
7. 5. 2018. - 13. 5. 2018.

ono vrijeme: Reče Isus
svojim učenicima:
»Kao što je Otac ljubio
mene, tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li
čuvali moje zapovijedi, ostat ćete
u mojoj ljubavi; kao što sam i ja
čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam
vam govorio da moja radost bude
u vama i da vaša radost bude potpuna.
Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!
Veće ljubavi nitko nema od ove:
da tko život svoj položi za svoje
prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako
činite što vam zapovijedam. Više
vas ne zovem slugama jer sluga ne
zna što radi njegov gospodar; vas
sam nazvao prijateljima jer vam
priopćih sve što sam čuo od Oca
svoga. Ne izabraste vi mene, nego
ja izabrah vas i postavih vas da
idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god
zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.«

Ponedjeljak, 7. svibnja, sv. Dujam
7,30 - Ljubica Džeba za sve svoje
pokojne
18 - Jozo Livaja s ob. za pok. oca
JOZU i majku DELFU

		

Nedjelja, 13. svibnja, 7. USKRSNA
8 - Rana sv. Misa
9,30- Misa za đake
9,30 - Misa u groblju u Gnojnicama
11- Misa za narod
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Riječ Gospodnja.

Utorak, 8. svibnja
Osmi utorak sv. Anti
7,30 - Anđa Draganić n. n.
18 - Ruža Banović za pok. supruga
ANTU
Srijeda, 9. svibnja
7, 30 - Misa na nakanu župe
18 - Dragica Bošković s dj. za pok.
rod. BOŠKA i JANJU Pavlović, s.
BOJU, bratića BOJANA, nevjestu
BLANKU te sve pok. iz ob. Pavlović
i Bošković
Četvrtak, 10. svibnja, SPASOVDAN
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Ljubo i Ljubica Palac za pok. rod.
JAKOVA i IVU, ANTU i MARU te
sve pok. iz ob. Palac i Čović
Petak, 11. svibnja
7,30 - Obitelj Vrebac na čast svetih
anđela čuvara
18 - Obitelj za pok. FRANJU
Pracajića (1. god.)
Subota, 12. svibnja, sv. Leopold B.
Mandić
7,30 - Ana Rogić s djecom za pok. supruga ANDRIJU
18, 30 - Vjenčanje: Danijel Ćorić i
Ivona Vukoja

SEDMA USKRSNA NEDJELJA
Iv 17, 11-19

RASPORED SVETIH MISA
14. 5. 2018. - 20. 5. 2018.

ono vrijeme: Isus podiže
oči k nebu i pomoli se:
»Oče sveti, sačuvaj ih u
svom imenu koje si mi dao: da
budu jedno kao i mi. Dok sam
ja bio s njima, ja sam ih čuvao u
tvom imenu, njih koje si mi dao;
i štitio ih, te nijedan od njih ne
propade osim sina propasti, da
se Pismo ispuni. A sada k tebi
idem i ovo govorim u svijetu
da imaju puninu moje radosti
u sebi. Ja sam im predao tvoju
riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu
od svijeta kao što ni ja nisam od
svijeta.
Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga.
Oni nisu od svijeta kao što ni ja
nisam od svijeta. Posveti ih u
istini: tvoja je riječ istina. Kao
što ti mene posla u svijet, tako
i ja poslah njih u svijet. I za njih
posvećujem samog sebe da i oni
budu posvećeni u istini.«

Ponedjeljak, 14. svibnja, Sv. Matija
7,30- Za pok. JOZU, IVKU i VINKA Žuljevića
18 - Mirko Perić za pok. rod. IVANA
i LJUBICU, tetku MARU i sestru
KATU

U

		

Riječ Gospodnja.

Utorak, 15. svibnja
Deveti utorak sv. Anti
7,30 - Boja Selmanić za sve svoje pok.
18 - Milka Miličević za pok. rod.
STIPU i STANU Mustapić
Srijeda, 16. svibnja
7,30 - Miroslav Krešo za pok. STJEPANA i DANICU Krešo te sve pok. iz ob.
18 - Pava Puljić s dj. za pok. supruga
MARKA (god.)
Četvrtak, 17. svibnja
7,30 - Stanko i Bernarda Galić na nakanu
18 - Djeca za pok. MARKA, ANICU
i ANĐU Vladić
Petak, 18. svibnja
7,30 - Za pok. MATU, LJUBICU i
ZORANA Žilića
18 - Vjenčanje: Zvonimir Knezović i
Ivana Sudar
Subota, 19. svibnja
7,30 - Dragan Dragić za pok. brata
IVANA (25. god.)
18 - Ob. Selmanić za pok. ANDRIJU, DRAGICU i STANKA
Nedjelja, 20. svibnja, DUHOVI
8 - Rana sv. Misa
9,30 - Misa u groblju Lakševine
11- Misa za narod
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