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 Tee Zlomislić
100, Ana Rogić 100, Matan Kukrika 100,
Boris Kamšigovski 100;
Za župni list (KM): Ana Rogić 10;
Kruh sv. Ante (KM): Nada Miletić 50,
Ana Rogić 20;
Za kapelu u Ortiješu (KM): -.
Obavijest prvopričesnicima
Prva Pričest u našoj župi bit će na svetkovinu Tijelova, četvrtak, 11. lipnja 2020.
u 11 sati. Prvopričesnici trebaju doći pola
sata prije sv. Mise, tj. u 10:30 sati.
Probe za prvopričesnike biti će 8. i 9.
lipnja u 18 sati u crkvi;
Ispovijed prvopričesnika i roditelja bit će
u srijedu, 10. lipnja u 19 sati;
Lipanjske zore na Buni
Sveta Misa za poginule hrvatske branitelje, povodom obljetnice akcije Lipanjske zore, bit će slavljena u župnoj crkvi
na Buni u nedjelju, 14. lipnja 2020. u 18
sati.
Drugi susret Puljića predviđen je za 4.
srpnja 2020. u Blagaju. Svetu Misu predvodit će uzoriti kardinal Vinko Puljić u
zajedništvu sa zadarskim nadbiskupom
Želimirom Puljićem povodom njihove
30. obljetnica biskupstva, kardinalove 50.
obljetnice misništva i 75. života. Poziv je
ne samo svim Puljićima da se okupe taj
dan u Blagaju nego i narodu Božjem da
slavi Presveto Trojstvo u zajedništvu sa
svojim pastirima.

- Obavijest krizmanicima
Krizma u našoj župi bit će sa sv.
Misom u nedjelju, 14. lipnja u 11 sati.
Krizmanici u krizmaničkim haljinama
trebaju doći pola sata prije Mise;
Proba za krizmu bit će u utorak, 9.
lipnja nakon večernje sv. Mise;
Ispovijed krizmanika, kumova i
roditelja biti će u petak, 12. lipnja u
19 sati.
Ženidbeni navještaji
Sakrament ženidbe žele sklopiti:
- Hrvoje Šimunović, sin Ivanov i
Ruže r. Pavlović iz naše župe i Ružica
Vidačak, kći Ilijina i Davorinke r.
Vučić. Njihovo vjenčanje predviđeno
je u mostarskoj katedrali, 13. lipnja
2020.
- Vedran Soldo, sin Željkov i Angeline r. Krtalić iz župe sv. Mateja u Mostaru i Ana Vranjkić, kći Josipova i +
Ljilje r. Burić iz naše župe. Njihovo
vjenčanje predviđeno je u crkvi Presvetoga Tijela i Krvi Kristove na Buni,
20. lipnja 2020. u 18 sati.
Ako netko zna za neku ženidbenu zapreku dužan je javiti u župni ured.
Svetkovina Srca Isusova (19. lipnja
2020.) slavi se u mnogim župama
diljem Domovine. Svečano se slavi
u svetištu u Studencima. Pripreme za
svetkovinu su kroz devetnicu.

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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7. lipnja 2020.; godište XIII., br. 7/2020. (289);

PRESVETO TROJSTVO
7. lipnja 2020.
Trojice sveta, Oče, Sine, Duše,
Svemirom cijelim odzvanja ti hvala.
Srca zanosi, duše nam ražari
Svojom dobrotom!
Svesilni Oče, Stvoritelju svega,
Život nam daješ, sliku svoga lica:
Postići daj nam obećane dare
Vjere nam svete
Odsjeve Očev, Sine Boga živog,
Ti nazivaš se rado:
Životni trsu, daj da loze tvoje
Urode plodom.
Ljubavi, vatro, Bože Duše sveti,
Snažno i blago upravljaš ti svime:
Duh nam prosvjetljuj, pokreći nam srca
Ljubavlju svojom.
Goste preslatki, Trojice božanska,
Čuvaj nas uvijek sjedinjene s tobom,
U društvu svetih dok ne zapjevamo
Vječnu ti hvalu. Amen.

LITURGIJSKA GODINA “A”

TIJELOVO
11. lipnja 2020.
Usta moja uzdižite k preslavnomu
tijelu glas i krv dragu proslavite, što
je proli za sve nas. Čedo majke plemenite ljudskog roda Kralj i Spas.
Dan je svima smrtnicima, Djeva
nam ga porodi, i on prođe sijuć tlima
sjeme riječi Božjih, a na kraju vjernicima divan spomen ostavi.
Kad je s braćom večerao Spas na gozbi posljednjoj sav je zakon obdržao
On u hrani vazmenoj i ko hranu tad
je dao sama sebe družbi svoj.
Gospod zbori i kruh biva svetim tijelom
njegovim, likom vina krv se skriva,
Okom toga ne vidim ali sama vjera
živa kazuje bezazlenim.
Divnoj dakle tajni ovoj klanjajmo se
smjerno mi, stari zakon žrtvi novoj nek se sada ukloni. Vjera duši
čovjekovoj nek spoznanje dopuni.
Bogu Ocu, Bogu Sinu hvala s pjesmom radosnom, slavimo im veličinu,
častimo ih dušom svom. K Duhu
Svetom nek se vinu glasi s dikom
jednakom. Amen.

PRESVETO TROJSTVO
Iv 3, 16 -18

RASPORED SVETIH MISA
8. 6. 2020. - 14. 6. 2020.

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.«

Ponedjeljak, 8. lipnja
7:30 - Obitelj Puljić za pok. NEVENKU (5 god.)

U

Riječ Gospodnja.

Utorak, 9. lipnja
13. utorak sv. Anti
18 - Ruža Marjanović za pok. svekrvu
ŠIMU te sve pok. iz ob. Mijić
Srijeda, 10. lipnja
7:30 - Ob. za pok. STJEPANA Puljića
(1. god.)
19 - Ispovijed prvopričesnika i roditelja
Četvrtak, 11. lipnja, TIJELOVO
8 - Rana Misa
11 - Prva Pričest u župi
Petak, 12. lipnja
7:30 - ob. za pok. MARU Drljo
18- Stana Livaja s ob. za pok. oca
ILIJU, majku KATU braću SLAVKA, VIDU i DRAGU, sestre ANĐU
i SOFIJU
19 - Ispovijed krizmanika, roditelja i
kumova

Svetu Misu na svetkovinu Presvetoga
Trojstva u Blagaju, 7. lipnja 2020.
predvodi don Domagoj Markić, župni
vikar u Neumu; pod Misom pjeva
zbor TKIM-a u Mostaru predvođen
prof. don Nikom Luburićem.
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Subota, 13. lipnja, sv. Ante
7:30 - Ob. za pok. TOMISLAVA
Kovačevića (8. god.)
Nedjelja, 14 lipnja,
8 - Rana Misa
9:30 - Misa na groblju u Kočinama
11- Krizma u župi
18 - Misa za branitelje

TIJELOVO
Iv 6, 51-58

RASPORED SVETIH MISA
15. 6. 2020. - 21. 6. 2020.

ono vrijeme: Reče Isus
mnoštvu: »Ja sam kruh živi
koji je s neba sišao. Tko bude
jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke.
Kruh koji ću ja dati tijelo je moje
– za život svijeta.« Židovi se nato
među sobom prepirahu: »Kako nam
ovaj može dati tijelo svoje za jelo?«
Reče im stoga Isus: »Zaista, zaista,
kažem vam: ako ne jedete tijela Sina
Čovječjega i ne pijete krvi njegove,
nemate života u sebi! Tko blaguje
tijelo moje i pije krv moju, ima život
vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji
dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv
je moja piće istinsko. Tko jede moje
tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja
u njemu. Kao što je mene poslao živi
Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj
koji mene blaguje živjet će po meni.
Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne
kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe.
Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.«

Ponedjeljak, 15. lipnja,
7:30 - Ob. za pok. MIJU, MARU (1.
god.) i JANJU Kordić

U

Riječ Gospodnja.

Utorak, 16. lipnja
7:30 - Antica Obradović za pok. o.
ILIJU, brata PERU, m. LUCIJU te
sestre RUŽU i STOJU
18- Ob. za pok. KATU Soldo
Srijeda, 17. lipnja
7:30 - Ob. Novaković za pok.
BOSILJKU (ž) i ANTU Novakovića
te sve pokojne iz obitelji
Četvrtak, 18. lipnja
17:30 Euharistijsko klanjanje
18 - Ruža Marjanović za pok. braću
MARIJANA i IVANA, nevjeste RUŽU
i ANU, bratiće STIPU i STANKA te
bratanu KATU
Petak, 19. lipnja,
Svetkovina Presvetoga Srca Isusova
8 - Zora i Berislav Barić za pok.
ZORU, FRANJU i IVANA (m.)
Subota, 20. lipnja,
Bezgrješno Srce Marijino
18 - Vjenčanje: Ana Vrankić i Vedran
Soldo
Nedjelja, 21. lipnja
8 - Rana Misa
9,30 - Sv. Misa
11 - Misa za narod
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