Župa Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna
Pastoralni centar bl. Alojzija Stepinca Buna bb, 88202 Buna;
Tel./fax: 036/480-600; mobitel: 063/348-430;
E-mail: zupni.ured.blagaj-buna@tel.net.ba
web: www.zupablagajbuna.ba
Župni ured je otvoren radnim danom od 8 do 12 sati
te redovito poslije misa. Za hitne slučajeve u svako doba.

ŽUPNE OBAVIJESTI
Župni vjeronauk i sekcije održavaju se po
već ustaljenom rasporedu. Ukoliko se ne
održava nastava u školi - neće biti ni župnog
vjeronauka.
Korizmenu akciju “Kupi knjigu - daruj Caritas!” organizira udruga žena Sv. Veronika na
5. korizmenu nedjelju, 25. ožujka, uz svete
mise. Sav prihog od prodanih knjiga ide za
naš Župni caritas. Istovremeno svoju obitelj i
sebe obogaćujete dobrom literaturom!
Za vanjsku fasadu crkve na Buni (KM):
Slavko Soldo 100, Ivan Buntić 100, Marinko
Maslać 150, Robert Milanović 100, Zdenko
Pinjuh 50, Zvonko Raguž 100.
Za Župni list: Obitelj Adašević i Vijačkić 20
KM, Hermon Varga 10 KM.
Križni put naše župe na brdo Hum - ako
bude vrijeme to dopuštalo - predviđen je na
peti korizmeni petak, 23. ožujka, s početkom
na prvoj postaji u 16.30 sati. Autobus za one
koji nemaju prijevoz kreće s Bune u 16 sati.
Taj petak u župnoj crkvi neće biti križnoga
puta nego samo misa u 19 sati. Ukoliko zbog
vremena ne odemo na Hum - križni put u crkvi počet će u 18.30 sati.
Ispovijed starih i bolesnih po našoj župi
uoči Uskrsa bit će u Velikom tjednu (ponedjeljak, utorak i srijeda, od 2. do 4. ožujka).
Treba prijaviti svećeniku one koji žele primiti
sakramente!

Uskrsna ispovijed za našu župu bit će na
već uobičajeni termin - nedjelja Cvjetnica - 1.
travnja, u popodnevnim satima uz svete mise.
Prva grupa u 14.00 sati a druga grupa u 15.30
sati. Na svetim misama blagoslivljat će se
maslinove grančice. Te nedjelje neće biti prijepodnevnih misa u našoj crkvi. Ne odlažite
ispovijed za velike dane uoči samog Uskrsa
jer tada su i svećenici u žurbi zbog drugih
poslova.
Poziv na Susret hrvatske katoličke
mladeži u Sisku, 5. i 6. svibnja, upućujemo
srednjoškolskoj i starijoj mladeži naše župe
(od 16 do 29 godina). Sudionici susreta
dužni su tijekom mjeseca travnja sudjelovati
na pripremnim susretima u župi (jedamput
tjedno) te uplatiti 50 KM za troškove puta.
Članovi HKM-a uplaćuju samo polovicu tog
iznosa. Prijave se primaju najkasnije do kraja
mjeseca ožujka. Dobro došli!
Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo
Herceg Stjepan namjerava nabaviti narodne
nošnje za svoje članove. U tu svrhu računa i
na pomoć naših župljana. Njihovi će službeni
predstavnici u slijedećem tjednu (od utorka,
20. ožujka, pa do subote, 24. ožujka) u poslijepodnevnim satima (poslije 16 sati) posjetiti
naše obitelji po župi te ponuditi onima koji
žele i mogu da dadnu svoj prilog, makar i skromni. Lijepo ih primite. Ako možete - pomozite. Svaka pomoć je hvale vrijedna. Ovim
putem ih preporučujemo!

ŽUPNI LIST izdaje Župni ured Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna. Uređuje i odgovara
don Bernard Marijanović, župni upravitelj. Župni list izlazi svakog drugog tjedna.
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18. ožujka 2012.; godište VI., br. 6/2012 (115);

LITURGIJSKA GODINA “B”

SVETI JOSIP
Pozdravljam Te, Josipe, koji si
pun Božje milosti! Spasitelj se odmarao na
tvojim rukama i rastao pod tvojim pogledom.
Blagoslovljen ti među svim ljudima i Isus,
božansko Dijete tvoje djevičanske Supruge,
neka bude uvijek blagoslovljen! Sveti Josipe,
tebi je bilo dano da budeš otac Sinu Božjemu,
moli za nas u našim obiteljskim brigama,
za naše zdravlje i za naš posao sve do naših
posljednjih dana i udostoj se prići nam u
pomoć u času smrti naše! Amen!
LITANIJE SVETOG JOSIPA
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine. smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože,
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Sveta Marijo,
Sveti Josipe
Slavni porode Davidov,
Svjetlosti patrijarha,
Zaručniče Bogorodice,
Stidljivi čuvaru Djevice,
Hranitelju Sina Božjega,
Brižni branitelju Kristov,
Glavaru slavne obitelji,
Josipe pravedni,
Josipe prečisti,

Josipe premudri,
Josipe jaki,
Josipe poslušni,
Josipe vjerni,
Ogledalo strpljivosti,
Ljubitelju siromaštva,
Uzore radnika,
Uresu domaćega života,
Čuvaru djevica,
Potporo obitelji,
Utjeho bijednih,
Ufanje bolesnih,
Zaštitniče umirućih,
Strahu zlih duhova,
Pokrovitelju svete Crkve,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se!
- Postavio ga je gospodarom doma svojega.
- I poglavarom imanja svojega.
Pomolimo se.
Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženoga Josipa za
zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj molimo
da koga kao pokrovitelja častimo na zemlji,
zavrijedimo imati zagovornikom na nebu.
Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova.
Amen.

4. KORIZMENA NEDJELJA
Evanđelje: Iv 3, 14-21;

RASPORED SVETIH MISA
19. 3. 2012. - 25. 3. 2012.

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao
što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako
ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji
vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu,
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. A ovo je taj
sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su
više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju
djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova
u Bogu učinjena.«

Ponedjeljak, 19. 3.; SVETI JOSIP;
08.00 - Rana misa
18.00 - Kćerke za + oca Matu Puljića (1. god.)
te majku Jelu

Za evanđelje imamo drugi dio Isusova razgovora s Nikodemom. U prvom dijelu razgovor
se kretao oko potrebe preporoda po vodi i
Duhu ako čovjek želi ući u kraljevstvo Božje.
U ovom Nikodem stupa u pozadinu, dok u prvom planu ostaje Isus koji govori da ima biti
uzdignut kako bi svi koji u njega vjeruju bili
spašeni. On se u ovom dijelu govora predstavlja kao svjetlo pri kojem se raspoznaje unutarnja dobrota ili zloća ljudi: "Tko čini istinu,
dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su
djela njegova u Bogu učinjena". U današnjoj
liturgiji ovaj Isusov dijalog namijenjen je
krštenicima. Oni koji se na krštenje spremaju ili koji su osobnom vjerom prihvatili krst
primljen u djetinjstvu, s vjerom gledaju Isusa
koji je uzdignuti znak Božji među ljudima,
istinu Božju čine (a ne govore samo) i ostaju
uz Isusa koji je svjetlo.
Kao što je Mojsijev znak u pustinji raskajanim vjernicima pomogao da se izliječe od
posljedica zmijskog ujeda, tako će Isus kao
uzdignuti znak liječiti ljude od grijeha i svijet
od posljedica grijeha.
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Utorak, 20. 3.;
07.00 - Obitelji Vijačkić, Adašević i Ćuraković
za + Ivu (m.), Katu i Tomislava Vijačkić te
ost. pokojne
Srijeda, 21. 3.;
07.00 - Marija Perić za + rod. Ivana i Ivanu
Raguž, tetku Zoru te Radmilu Puljić
Četvrtak, 22. 3.;
18.00 - Ljubica i Zdravko Rajić za sve svoje
pokojne
Petak, 23. 3.;
16.30 - Križni put župe u podnožju brda Hum
(18.30 - Križni put u crkvi na Buni - ako se ne
ode na Hum zbog lošeg vremena!)
19.00 - Dragan i Marija Kordić za + rod. Milu
i Anicu, te Luku i Luciju
Subota, 24. 3.;
07.00 - Đuro Prkačin s obitelji za + rod. Jozu
i Maru
Nedjelja, 25. 3.; Peta korizmena;
08.00 - Rana misa
11.00 - Pučka misa (pro populo)

5. KORIZMENA NEDJELJA
Evanđelje: Iv 12, 20-33;

U ono vrijeme: Među onima koji su se došli
klanjati na blagdan bijahu i neki Grci. Oni
pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga
zamole: »Gospodine, htjeli bismo vidjeti
Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija
i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori:
»Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji.
Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno,
pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li
umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život,
izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome
svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi
tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam
ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko
hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša
mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj
čas! Oče, proslavi ime svoje!« Uto dođe glas
s neba: »Proslavio sam i opet ću proslaviti!«
Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo
govoraše: »Zagrmjelo je!« Drugi govorahu:
»Anđeo mu je zborio.« Isus na to reče: »Ovaj
glas nije bio poradi mene, nego poradi vas.
Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.«
To reče da označi kakvom će smrću umrijeti.
Za evanđelje imamo dio Isusova završnog
govora u Jeruzalemu, pri kraju ministerija,
kako ga je zabilježio četvrti evanđelista. On
se događa nakon Isusova svečanog ulaska u
Jeruzalem prilikom kojega su hodočasnici i
Jeruzalemci pozdravili Isusa kao onoga "Koji
dolazi u ime Gospodnje, Kralj Izraelov" (Iv
12, 13). Ivan naglašava da je Isusu u susret
izašlo mnoštvo koje je čulo kako je oživio
mrtvog Lazara, a farizeji su se ljutili što "svijet ode za njim".
Među brojnim hodočasnicima koji su za Pashu došli u Jeruzalem iz vjerskih razloga bili
su i neki Grci. Bog će svoje kraljevstvo uspostavljati ne samo po njegovim čudesima i
propovijedima nego i po njegovoj smrti koja
je potvrda svega što je do tada činio i govorio.

RASPORED SVETIH MISA
26. 3. 2012. - 1. 4. 2012.

Ponedjeljak, 26. 03.; BLAGOVIJEST;
08.00 - Mato Rajić za + rod. Jakova i Ivku
Utorak, 27. 3.;
07.00 - Anica Marčinko za + rod. Iliju i Maru
te pok. Ilku
Srijeda, 28. 3.;
07.00 - Ljubica Palac za + rod. Antu i Maru
te ost. pok.
Četvrtak, 29. 3.;
18.00 - Pero Kalinić s obitelji za + rod. Katu i
Blaža te ost. pok.
Petak, 30. 3.;
17.30 - Križni put
18.00 - Ruža Marjanović za + rod. Anicu i
Stanka, bratića Stanišu te ost. pok. iz obitelji
Bradarić i Zelenika
Subota, 31. 3.;
07.00 - Vlado Šutalo za + oca Nikolu
Nedjelja, 1. 4.; CVJETNICA;
14.00 - Ispovijed i misa
15.30 - Ispovijed i misa
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