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 posvetu crkve: Anđa Jozić 100,
Šima Gotovac 20, Matan Kukrika 100.
Za kapelu u Ortiješu (KM): Za župni list (KM): Ivka Stojanović 10.
Kruh sv. Ante (KM): Mira Maslać 20,
Luca Nikolić 10.
Pobožnost Trinaest utoraka sv. Anti
je utorkom, pola sata prije večernje
sv. Mise do svečeva spomendana.
Svibanjska pobožnost je pola sata
prije večernje svete Mise. Predmole
žene iz udruge Sv. Veronika. Pobožnost
završavamo u srijedu 30. svibnja.
Obavijest krizmanicima
Ispit krizmanika pred predstavnicima
Biskupije predviđen je za ponedjeljak, 21. svibnja u 10 sati u Pastoralnom centru.
Krizmaničke haljine moći ćete
preuzeti nakon ispovijedi.
Ispovijed krizmanika, kumova i
roditelja biti će u srijedu, 30. svibnja
u 17,30 sati.
Ministrantski izlet bit će 26. svibnja
na. Polazak će biti ispred crkve u subotu u 8 sati. Kratak dogovor za polazak
bit će u srijedu, 23. 5. nakon večernje
sv. Mise.

Ženidbeni navještaj:
Sakrament sv. ženidbe žele sklopiti:
- Marijan Kraljević, sin Zdravkov i
Helge r. Puce iz župe Mostarski Gradac i Ivana Lovrić, kći Jadrankova i
Slavice r. Marijanović iz župe sv. Ivana iz Mostara a rodom iz naše župe.
Njihovo vjenčanje predviđeno je u župi
sv. Petra i Pavla u Mostaru u subotu, 26.
svibnja 2018. god.;
- Ivan Novaković, sin Dragin i Ankice
r. Šarić iz naše župe i Kata Majić, kći
Antina i Magde r. Vekić, iz župe Drinovci. Njihovo vjenčanje predviđeno
je u župi sv. Mihovila u Drinovcima,
1. lipnja o. g. u 18 sati.
Ako netko zna za neku ženidbenu zapreku dužan je javiti u župni ured.
Mise po grobljima:
3. 6. Ortiješ u 11 sati
U ponedjeljak, 21. svibnja naša katedralna župa slavi svoju zaštitnicu
Mariju Majku Crkve. Svečana sv.
Misa u katedrali bit će u 18 sati. Nakon
Mise u katedralnoj dvorani predviđena
je svečana akademija i predstavljanje
zbornika U vjeri, nadi i ljubavi u spomen na biskupa Pavla Žanića.

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

20. svibnja 2018.; godište XI., br. 11/2018. (245);

LITURGIJSKA GODINA “B”

PROSLAVA SVETKOVINA
PRESVETOGA TROJSTVA, 27. svibnja
TIJELOVO i KRIZMA, 31. svibnja

TRODNEVNICA Presvetomu Trojstvu

Svetkovina Tijelova i krizma:

Prva večer trodnevnice, 24. 5. 2018.
17,30 - Pobožnost
18 - Sveta Misa na Buni

11 sati: Euharistijsko slavlje
- procesija s Presvetim Oltarskim
Sakramentom; nakon pričesti izlazimo na bočna vrata crkve te slijedi blagoslov na četiri oltara, završavamo u
crkvi.

Druga večer trodnevnice, 25. 5. 2018.
17,30 - Pobožnost
18 - sveta Misa na Buni
Treći dan trodnevnice, 26. 5. 2018.
17,30 - Pobožnost
18 - Sveta Misa na Buni
PRESVETO TROJSTVO, titular župe
nedjelja, 27. svibnja
11 - Sveta misa samo u Blagaju. Misu predvodi don Marin Krešić, župni vikar na Gradini; pod Misom pjeva zbor TKIM-a u Mostaru
predvođen prof. don Nikom Luburićem.

- prvopričesnici i druga djeca pripremiti će košare s laticama ruža i po
starom običaju posipati po stazi kuda
ide Presveti Oltarski Sakrament;
- krizmanici će nositi baldahin (nebo)
iznad Presvetoga Sakramenta.

DUH SVETI
Dj 2, 1-11

RASPORED SVETIH MISA
21. 5. 2018. - 27. 5. 2018.

ad je napokon došao dan
Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I
eto iznenada šuma s neba, kao kad
se digne silan vjetar. Ispuni svu
kuću u kojoj su bili. I pokažu im se
kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od
njih. Svi se napuniše Duha Svetoga
i počeše govoriti drugim jezicima,
kako im već Duh davaše zboriti.
A u Jeruzalemu su boravili Židovi,
ljudi pobožni iz svakog naroda pod
nebom. Pa kad nasta ona huka, strča
se mnoštvo i smete jer ih je svatko
čuo govoriti svojim jezikom. Svi su
bili izvan sebe i divili se govoreći:
»Gle! Nisu li svi ovi što govore
Galilejci? Pa kako to da ih svatko
od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i
Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i
Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih
oko Cirene, pridošlice Rimljani,
Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim
¬jezicima razglašuju veličanstvena
djela Božja.«

Ponedjeljak, 21. svibnja,
Marija Majka Crkve
7,30 - Doma Rajić za pok. MATU i
RUŽU Čović te sve pok. iz ob.
18 - Zora Zovko za pok. rod. JURU i
JELU te sve pok. iz ob. Jurić
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Riječ Gospodnja.

Utorak, 22. svibnja
Deseti utorak sv. Anti
7,30 - Marko Perić za obitelj
18 - Eva Blažević za pok. supruga
NIKOLU
Srijeda, 23. svibnja, kvatre
7, 30 - Jela Blažević za pok. supruga
MLADENA te sve ost. iz ob.
18 - Laurencija Perić za pok. rod.
VINKA i ANICU, braću VLATKA i
JOZU, sestru BERNARDICU te sve
ost. pok. iz ob.
Četvrtak, 24. svibnja
7,30 - Janja Bekavac za pok. supruga
DAVIDA te sve pok. iz ob. Bekavac i
Šimunović
18 - Ruža Marjanović za pok.
fra JOZU
Petak, 25. svibnja, kvatre
7,30 - Obitelj Ćubela na nakanu
18 - Anita Pavlović za pok. brata
DAVORA te sve pok. iz ob.
Subota, 26. svibnja, kvatre
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Ruža Banović za pok. rod.
STANKA i ROSU, tetku ILKU i
ost. pok. iz ob.
Nedjelja, 27. svibnja,
PRESVETO TROJSTVO
Titular župe
11- Misa u Blagaju

PRESVETO TROJSTVO
Mt 28, 16-20

RASPORED SVETIH MISA
28. 5. 2018. - 3. 6. 2018.

ono vrijeme:
Jedanaestorica pođoše
u Galileju na goru
kamo im je naredio Isus. Kad ga
ugledaše, padoše ničice preda
nj. A neki posumnjaše. Isus im
pristupi i prozbori:
»Dana mi je sva vlast na nebu i
na zemlji! Pođite dakle i učinite
mojim učenicima sve narode
krsteći ih u ime Oca i Sina i
Duha Svetoga i učeći ih čuvati
sve što sam vam zapovjedio!
I evo, ja sam s vama u sve dane
– do svršetka svijeta.«

Ponedjeljak, 28. svibnja
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Djeca za pok. rod. ANTU i
KATU Puljić te sve pok. iz ob. Puljić
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Riječ Gospodnja.

Utorak, 29. svibnja
Jedanaesti utorak sv. Anti
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Filomena Čečura za pok. FRANU i LUCU Čečura te PAVU(m.) i
LUCU Majstorović
Srijeda, 30. svibnja
7,30 - Ob. Pranjić za pok. ANTU
18 - Ob. za pok. MILENKA Perića
(1.god.)
Četvrtak, 31. svibnja, TIJELOVO
11 - Krizma u župi
Petak, 1. lipnja, sv. Justin
Prvi Petak u mjesecu
7,30 - Misa na nakanu župe
17,30 - Sveta ispovijed
18 - Anđa Filipović za pok. muža
MIROSLAVA i kćer RUŽICU
Subota, 2. lipnja
7,30 - Ob. Soldo za pok. ANDRIJU,
VIDU (ž.), IVU(ž.) i sve ost. iz ob.
18 - Zdravka i Dario Azinović za
pok. rod. NADU i MATU Azinovića
te ANU i SLAVKA Blaževića i pok.
ŽELJKA Blaževića
Nedjelja, 3. lipnja, IX./GOD.
8 - Rana sv. Misa
9,30 - Misa za đake
11- Misa u groblju u Ortiješu
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