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): Ante Talanga, krizmanik 50;
Za župni list (KM): Anica Raič 10, Dragica Bošković 10, Neda Gadžić 10, Jozo
Livaja 10, Stana Jurić 10, Marija Perić 10;
Kruh sv. Ante (KM): Vinka Livančić 30,
Anica Rajič 10, Dragica Bošković 10;
Za kapelu u Ortiješu (KM):
Marko Paić 50;
Za kip sv. Josipa (KM):
Jozo Livaja 30, Petar Dragić 30.
Mise po grobljima:
27. 06. Dračevice u 9:30
04. 07. Kamena u 11 sati
Svetkovina Sv. Petra i Pavla je u
utorak, 29. lipnja 2021. Naše susjedne
župe, oci franjevci u Mostaru i Rotimlja, slave svoje nebeske zaštitnike.
Navještaj prezbiterata: Sakrament sv.
reda prezbiterata želi primiti đakon don
Ivan Aničić, zajedno s devetoricom kolega, na svetkovinu sv. Petra i Pavla, 29.
lipnja 2021. u mostarskoj katedrali. Ukoliko netko zna za neku smetnju ređenju
dužan je javiti u župni ured, a naše
ređenike preporučamo u vaše molitve.

Ženidbeni navještaji
Sakrament ženidbe žele sklopiti:
- Antonio Perković, sin Ivičin i
Marice r. Drinovac i Tijana Dragoje, kći Miroslavova i Olge r. Vučina.
Oboje s područja naše župe. Njihovo
vjenčanje predviđeno je 24. lipnja
2021. u katedrali u Mostaru.
- Marko Grđan, sin Stjepanov i Dijane r. Soldo iz župe sv. Ivana iz Mostara i Ivana Barać, kći Milanova i
Vinke r. Pinjuh s područja naše župe.
Njihovo vjenčanje predviđeno je u
crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, 2.
srpnja 2021.
Ukoliko netko zna za neku ženidbenu
zapreku dužan je obavijestiti župni
ured.
Sv. Toma. U subotu, 3. srpnja je
Blagdan sv. Tome, zaštitnika župe na
Bijelom Brijegu.
Mlade Mise
- U subotu, 3. srpnja 2021. dvije su
Mlade mise, oca Stanka Pažina,
karmelićanina u Stocu u 11 sati i
don Tomislava Rajiča u Jablanici u 10 sati.
- U nedjelju, 4. srpnja 2021. Mlada je
Misa don Branimira Bevande u crkvi
sv. Mateja u Mostaru u 11 sati.

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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20. lipnja 2021.; godište XIV., br. 13/2021. (314);

SV. PETAR

29. lipnja

Nakon
Isusa
Krista, sv. Petar
je najpoznatiji
i najčešće spominjani lik u
novozavjetnim
spisima. Rođen
je u židovskoj
obitelji
Jone
(Ivana) u Betsaidi, gradiću
sjeverno
od
Galilejskog
jezera, a živio
je u kući u blizini jezera u Kafarnaumu. Bavio se ribarenjem, zajedno sa
bratom Andrijom, te Ivanom i Jakovom, Zebedejevim sinovima. Prema
evanđeljima, Petra je Isus zapazio
dok je lovio ribu i rekao mu: »Pođi
za mnom... učinit ću te ribarom ljudi.« Petar je ipak ostao nagle naravi
te se znao i suprotstaviti Isusu, osobito kada nije bio spreman prihvatiti
Isusov kraj na križu. Zvao se Šimun,
dok ga Isus nije prozvao Petar, što na
grčkom znači Stijena, kako bi označio
njegovu vodeću ulogu u Crkvi.

LITURGIJSKA GODINA “B”

SV. PAVAO

Najviše
podataka o njegovu životu daju
nam Djela apostolska.
Prema
njima,
Pavao
je bio iz Tarza
(u
današnjoj
južnoj Turskoj,
tada u Rimskom
Carstvu). Zvao
se Savao, što odgovara hebrejskom imenu Šaul.
Bio je židovski
student Talmuda, izučio je zanat za
izrađivača šatora kao i Akvila i Priscila koje nakon preobraćenja pozdravlja kao svoje suradnike u Kristu
Isusu. Kao vjerni Židov, progonio je
kršćane, te je bio prisutan pri ubojstvu sv. Stjepana. Na putu u Damask,
kamo je krenuo uhititi grupu kršćana,
doživio je viđenje, oslijepio je od
jakog nebeskog svijetla i čuo Isusove
riječi : ”Savle, zašto me progoniš? ”
To iskustvo je na njega tako utjecalo da je prihvatio kršćanstvo, dao se
krstiti u Damasku i počeo naviještati
Uskrsloga Gospodina.

Dvanaesta nedjelja kroz godinu
Mk 4, 35-41

U

večer istoga dana kaže
im: “Prijeđimo prijeko!”
Oni otpuste mnoštvo i
povezu Isusa kako već bijaše u
lađi. A pratile su ga i druge lađe.
Najednom nasta žestoka oluja,
na lađu navale valovi te su je
već gotovo napunili. A on na
krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu: “Učitelju!
Zar ne mariš što ginemo?” On
se probudi, zaprijeti vjetru i reče
moru: “Utihni! Umukni!” I smiri se vjetar i nasta velika utiha.
Tada im reče: “Što ste bojažljivi?
Kako nemate vjere?” Oni se silno prestrašiše pa se zapitkivahu:
“Tko li je ovaj da mu se i vjetar i
more pokoravaju?”
Riječ Gospodnja.

RASPORED SVETIH MISA
21. 6. 2021. - 27. 6. 2021.

Ponedjeljak, 21. lipnja, sv. Alojzije
Gonzaga
7:30 - Obitelj Markić za pok. MIJU
i VILIMA Zeku te pok. ANTU
Markića
Utorak, 22. lipnja
7:30 - Obitelj Nade Pehar za pok.
MLADENA Pehara te sve pok. iz
ob. Pehar i Puljić
Srijeda, 23. lipnja
7:30 - Kata Mihalj za sve svoje pokojne
Četvrtak, 24. lipnja, Ivandan
18 - Obitelj Mlikota za pok. DRAGU
i ZORU Margetu
Petak, 25. lipnja
18 - Obitelj Petrović za pok. STANKA i MILKU Matić
Subota, 26. lipnja
7:30 - Obitelj Miličević za pok. IVU
(ž) Miličević te CMILJKU (ž) i IVANA (m.) Blaževića
8 - Obitelj za pok. PETRA Jozića
Nedjelja, 27. lipnja, XIII. ned./god.
8 - Nikica Perić za pok. rod. PERU i
BOŽICU, braću ANĐELKA i JOZU,
bratića MLADENA i ost. pok.
9:30- Misa na groblju u Dračevicama
- nema Mise u 11 sati

2

Trinaesta nedjelja kroz godinu
Mk 5, 21-43

RASPORED SVETIH MISA
28. 6. 2021. - 4. 7. 2021.

ono vrijeme: Kad se Isus
lađom ponovno prebacio
prijeko, zgrnu se k njemu silan svijet. Stajao je uz more. I dođe,
gle, jedan od nadstojnika sinagoge,
imenom Jair. Ugledavši ga, padne
mu pred noge pa ga usrdno moljaše:
»Kćerkica mi je na umoru! Dođi,
stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u
životu!« I pođe s njima. A za njim je
išao silan svijet i pritiskao ga.
Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih s porukom: »Kći ti je umrla.
Čemu dalje mučiti učitelja?« Isus je
čuo taj razgovor, pa će nadstojniku:
»Ne boj se! Samo vjeruj!« I ne dopusti
da ga itko drugi prati osim Petra i Jakova i Ivana, brata Jakovljeva. I dođu
u kuću nadstojnikovu. Ugleda buku i
one koji plakahu i naricahu u sav glas.
Uđe i kaže im: »Što bučite i plačete?
Dijete nije umrlo, nego spava.« A oni
mu se podsmjehivahu.
No on ih sve izbaci, uzme sa sobom
djetetova oca i majku i svoje pratioce
pa uđe onamo gdje bijaše dijete. Primi dijete za ruku govoreći: »Talita,
kum!«, što znači: »Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!« I djevojka odmah
usta i poče hodati. Bijaše joj dvanaest
godina. I u tren ostadoše zapanjeni,
u čudu veliku. On im dobro poprijeti
neka toga nitko ne dozna; i reče da
djevojci dadnu jesti.

Ponedjeljak, 28. lipnja, sv. Irenej
7:30 - Miro Barišić za pok. suprugu
OLGU (god.)

U

Riječ Gospodnja.

Utorak, 29. lipnja, sv. Petar i Pavao
7:30 - Hermon Varga za pok. iz obitelji
Varga i Topić
Srijeda, 30. lipnja
7:30 - Ruža Sudar s obitelji za pok.
supruga SLAVKA
7:30 - Obitelj za pok. NEVENKU
Puljić
Četvrtak, 1. srpnja
Obljetnica posvete crkve na Buni
18 - Janja Pavlović za pok. oca
ŠIMUNA, majku RUŽU, brata PERU
te pok. ANDRIJU, ZORU i STJEPANA Pavlovića i ost. pok. iz ob.
Petak, 2. srpnja, Prvi Petak
17:30 - Ispovijed
18 - Drago Novaković s ob. za pok. rod.
ANTU i BOSILJKU te ost. pok. iz ob.
Subota, 3. srpnja, sv. Toma
7:30 - Nada Miletić za pok. MLADENA i ZORU Miletić
Nedjelja, 4. srpnja, XIV. ned./god.
8 - Obitelj za pok. JANJU i TVRTKA Jupeka
9:30 Misa za narod na Buni
11 - Misa na groblju u Kamenoj
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