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): Ivica Perković 50,
Stanko Šimić 50, od sprovoda pok. Marka Krtalića 50, od krštenja Anemarije
Puljić 100;
Za župni list (KM): Milenko Vladić 10,
Stanko Šimić 20, Stipo Čorić 20, Jasenko Mandarić 10, Ana Kozarić 10, Mara
Bošković 10, Milenko Kežević 10;
Kruh sv. Ante (KM): Mara Bošković 10;
Za kapelu u Ortiješu (KM): Od sprovoda pok. Marice Knežević 100,
Župni vjeronauk za krizmanike i
prvopričesnika održavat će se subotom prema utvrđenom rasporedu.
Djeca neka nose maske. Ukoliko
bude kakvih izmjena javit ćemo na
vrijeme.
Probe pjevača bit će po dogovoru s
voditeljima zborova.
Misne nakane za mjesec siječanj primat ćemo od Druge nedjelje došašća,
tj. od 6. prosinca. Obiteljske misne nakane moći će upisati nakon našega pohoda obiteljima kada ćemo vam ostaviti
kovertu u kojoj će biti moguće rezervirati termin Mise te nakanu vratiti do
blagdana Stepinčeva, tj. 10. 2. 2021.

Advent na Buni sastojat će se od
liturgijskoga slavlja, paljenja adventskih svijeća, molitve u našem
crkvenom dvorištu. Svi ostali događaji
predviđeni su u Relaxu na Buni, koji
ove godine organizira događaje vezane za adventsko i božićno slavlje,
naravno, koliko to budu dozvoljavale
epidemiološke mjere.
Ove godine Advent počinje 28. 11.
uvečer i traje do 24. 12. tj. do Badnjega dana.
Paljenje adventskih svijeća na vijencu u crkvenom dvorištu bit će svake
subote uoči adventske nedjelje, kada
ćemo prije ili nakon večernje sv. Mise
poći do vijenca i zapaliti svijeću te se
pomoliti.
Mise zornice bit će ujutro u 6 sati.
Slavit ćemo ih i subotom ujutro, a
mogu se zamijeniti i svetom Misom
subote navečer.
Akcija uređenja crkvenoga dvorišta
za Advent bit će u subotu, 28. studenoga s početkom u 8 sati.
Dolazak sv. Nikole planiran je u Relaxu u nedjelju, 6. prosinca nakon sv.
Misa.
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Đakonsko ređenje osmorice bogoslova u mostarskoj katedrali
Gospa od Zdravlja, 21. studenoga 2020.
Naš praktikant na župi, bogoslov Ivan
Aničić zaređen je jučer, u subotu, 21.
studenoga 2020. za đakona u mostarskoj katedrali pod sv. Misom u 11 sati
zajedno s još trojicom dijecezanskih i
četvoricom franjevačkih kandidata.
Za đakone ih je zaredio naš biskup
Petar Palić, koji je predvodio svečano
Misno slavlje u koncelebraciji 50ak svećenika. U svečanom slavlju
sudjelovao je i naš župnik don Nikola Menalo. Pod sv. Misom pjevao je
katedralni zbor Marija. Svečane litanije Svih Svetih otpjevao je don Ivan
Bijakšić. Na sv. Misi bili su nazočni
roditelji i uža obitelj naših ređenika.
Biskup je svima okupljenima, a posebno ređenicima održao vrlo lijepu i poučnu
propovijed, te naglasio da će novoređenici najbolje posvjedočiti današnje
ređenje ako budu živjeli po primjeru Isusa Krista Vrhovnog Pastira i ako budu
svojim vlastitim životom svjedočili svoju vjeru i svoje redovničko poslanje u
današnjem svijetu. Nakon sv. Mise uslijedilo je bratsko i prijateljsko čestitanje
te fotografiranje, a onda je upriličena zajednička gozba, koja je bila popraćene
ugodnim razgovorom i lijepim druženjem. Molili smo za duhovna zvanja da
nam Gospodin dade dosta dobrih i svetih svećenika koji će sv. Mise slaviti i
Riječ Božju radosno navješćivati. Bože daj da tako i bude. Mladim đakonima
čestitamo i želimo im sretan put prema oltaru, jer će oni na ljeto biti zaređeni
za svećenike i u svojim župama slaviti svoje Prve Svete Mlade Mise.

XXXIV. NED. KROZ GOD.
Mt 25, 31-46

U

ono vrijeme reče Isus svojim
učenicima:
»Kad Sin Čovječji dođe u slavi
i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na
prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred
njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce
od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna,
a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima
sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca
mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo
pripravljeno za vas od postanka svijeta!
Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh
i napojiste me; stranac bijah i primiste
me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k
meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti:
’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna
i nahranismo te; ili žedna i napojismo
te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te
vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo
k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista,
kažem vam, što god učiniste jednomu od
ove moje najmanje braće, meni učiniste!’
Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite
od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer
ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh
i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne
primiste me; gol i ne zaogrnuste me;
bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’
Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine,
a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna,
ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on
odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god
ne učiniste jednomu od ovih najmanjih,
ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku
vječnu, a pravednici u život vječni.«
Riječ Gospodnja.
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RASPORED SVETIH MISA
23. 11. 2020. - 29. 11. 2020.

Ponedjeljak, 23. studenoga
7:30 - Edita Vlajić za pok. supruga
JERKA (god.)
Utorak, 24. studenoga
7:30 - Jozip Vrankić s djecom za pok.
suprugu LJILJANU te sve pok. iz ob.
Vrankić i Burić
Srijeda, 25. studenoga
7:30 - Kata Barišić za pok. sina
SMILJANA, supruga IVANA te sve
pok. iz ob. Barišić
Četvrtak, 26. studenoga
17, 30 Euharistijsko klanjanje
18 - Božica Puljić s djecom za pok
supruga JOZU (god.)
Petak, 27. studenoga
18- Mara Karlović za pok. iz ob.
Karlović i Obradović
Subota, 28. studenoga
Paljenje prve adventske svijeće
18 - Marinko Pažin s obitelji za pok.
oca ANDRIJU, majku ANĐU te ost.
pok. iz ob. Pažin i Jozić
Nedjelja, 29. studenoga
1. nedjelja došašća
8 -Rana Misa
9:30 - Sveta Misa
11 - Sveta Misa za narod

I. NEDJELJA DOŠAŠĆA
Mk 13, 33-37

U

ono vrijeme: Reče Isus
svojim učenicima:
»Pazite! Bdijte jer ne
znate kada je čas. Kao kad ono
čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri
slugama, svakomu svoj posao, a
vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se
domaćin vratiti – da li uvečer ili
o ponoći, da li za prvih pijetlova
ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što
vama kažem, svima kažem: Bdijte!«
Riječ Gospodnja.

RASPORED SVETIH MISA
30. 11. 2020. - 6. 12. 2020.

Ponedjeljak, 30. studenoga
Sv. Andrija, ap.
6 - Obitelj za pok. ANDRIJU Perića
Utorak, 1. prosinca
6 - Veronika Maslać za pok. oca NIKOLU, majku ANICU i brata JURU
Srijeda, 2. prosinca
6 - Dario Šimić na nakanu
Četvrtak, 3. prosinca,
Sv. Franjo Ksaverski
6 - Obitelj za pok. MIRU Kulaš
(1. god.)
Petak, 4. prosinca, Prvi Petak u
mjesecu
5:30 -Sveta ispovijed
6 - Janja Vijačkić s ob. za pok. supruga MATU te pok. KATU, IVU i
TOMISLAVA
Subota, 5. prosinca
6 - Obitelj Šakota na čast anđela
čuvara
Paljenje druge adventske svijeće
18 - Stjepan Šaravanja za pok. strica
JURU, oca MATU i majku LENKU
Nedjelja, 6. prosinca
Druga nedjelja došašća
8 - Rana Misa
9:30 - Sv. Misa
11 - Sv. Misa za narod
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