Župa Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna
Pastoralni centar bl. Alojzija Stepinca,
Buna bb, 88202 Buna; Tel: 036/480-600
Župnik: don Ivo Šutalo; župni vikar: don Mile Vidić
Župni ured je otvoren radnim danom: 8-12 i 16-19 sati
te redovito poslije misa. Za hitne slučajeve u svako doba.

ŽUPNE OBAVIJESTI
Iduće, 5. korizmene nedjelje, 29. ožujka,
je korizmena akcija udruge žena sv. Veronika, mladih HKM-a i djece pod nazivom:
Izgradimo crkvu u Tanzaniji i pomozimo
potrebne u našoj biskupiji. Uz proizvode
Udruge, bit će također i križeva, krunica,
razglednica, knjiga... Pomozimo potrebne!
Federalna televizija snimat će te nedjelje
križni put u 9.30, sv. misu u 10.00 sati te
našu korizmenu akciju nakon mise, i to
prikazati na Veliku Subotu, 11. travnja u
12.05 sati, u emisiji “Mozaik religija”.
Sastanak uprave HKM-a je sutra, u ponedjeljak, u 19.30, radi dogovora za akciju, a
sastanak udruge sv. Veronika je u utorak
nakon večernje svete mise.
Započinjemo utorke sv. Anti. Kroz 13
utoraka imat ćemo pobožnost pola sata prije
večernje sv. mise i priliku za sv. ispovijed.
Iduće srijede, u 19.30 predavanje za
mlade HKM-a imat će dr. Ante Pavlović,
pročelnik Teološkog instituta u Mostaru,
pod naslovom: Kriza vjere i morala mladih
u suvremenom svijetu. Prošle srijede 51 član
HKM-a sudjelovao je na predavanju i konstruktivnom dijalogu prilikom korizmenog
izlaganja don Ivana Turudića. Iskrena hvala.
Pozivamo sve mlade da dođu, poslušaju i
uživot ugrade mnoge lijepe misli i poticaje.
Od 29. ožujka do 5. travnja je Tjedan
molitve i zadovoljštine protiv psovke.
Prvi petak je 3. travnja, za one koji ispovijedaju prve petke.
Dječje sekcije su subotom redovno.
Hvala ženama koje su očistile crkvu. U
subotu, 28. ožujka, crkvu čiste: Obitelj Jasenka Mandarića, Vedrana Brljević, Obitelj
Stjepana Vučine, Valerija Buntić i Gordana
Buntić. U subotu 4. ožujka, crkvu čiste:
Marijana Perutina, Gordana Perutina,
Gordana Leko, Slavica Leko i Anita Leko.
Subota, 4.4. - HKM - čišćenje i uređivanje.
Cvjetnica: sv. Misa u 8.00.
14.00: ispovijed djece i mladih te sv. misa s
Mukom Kristovom.
15.30: ispovijed odraslih i sveta misa.
Uskrsna ispovijed starih i nemoćnih: utorak, 31. ožujka s početkom u 8.30 ujutro.

“MOJ KORAK ZA ISUSA”
KORIZMENI PROGRAM
U NAŠOJ ŽUPI
Pepelnica u 19.30: skupština HKM-a
Srijeda, 4. 3. u 19.30 - predavanje:
Don Ivan Bebek: Moć grijeha
i snaga ispovijedi
Srijeda, 11. 3. u 20.00:
Klanjanaje i susret mladih HKM-a,
BIOS-a sv. Ivana i BIOS-a Rotimlje
Srijeda, 18. 3. u 19.30 - predavanje:
Don Ivan Turudić: Korizmena priča
Srijeda, 25. 3. u 19.30 - predavanje:
Don Ante Pavlović: Kriza vjere i morala
mladih u suvremenom svijetu
Srijeda, 1. 4. u 19.30: križni put HKM-a
Velika srijeda u 19.30: klanjanje HKM-a
Subota, 4. 4. u 10.00: članovi HKM-a:
čišćenje i uređivanje župe
--------------------------------------Križni put: svakog korizmenog petka u 16.30
i svake nedjelje prije pučke mise u 10.00 sati
Od 29. ožujka do 5. travnja:
Tjedan molitve i zadovoljštine protiv psovke
Petak, 27. ožujka u 14.00 sati:
Križni put naše župe na Hum
Cvjetnica: uskrsna ispovijed u župi:
14.00: djeca i mladi; 15.30: ostali
--------------------------------------Svakog korizmenog petka skupljamo milostinju za sve potrebne u župi i biskupiji
Peta korizmena nedjelja, 29. ožujka:
Zajednička korizmena akcija
udruge sv. Veronika, HKM-a i djece:
Izgradimo crkvu u Tanzaniji
i pomozimo potrebne u našoj biskupiji!
Udruga: krofne, kiflice, pita, kava...
HKM: krunice, križevi, nabožni predmeti...
Djeca: razglednice, sličice, privijesci...
----------------------------------------Neću propustiti učiniti korak za Isusa kroz
ovu korizmu. Što mogu: odreći se jedne teške
psovke, učinit susjedu dobro djelo, moliti za
osobu koju ne podnosim, ... Isus očekuje moj
korak za njega... i raduje se!

ŽUPNI LIST izdaje Župni ured Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna. Uređuje don Mile Vidić,
župni vikar, odgovara don Ivo Šutalo, župnik. Župni list izlazi svakog drugog tjedna.
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LITURGIJSKA GODINA “B”

ČETVRTA I PETA KORIZMENA NEDJELJA
KAO ŠTO JE MOJSIJE PODIGAO ZMIJU U PUSTINJI,
TAKO IMA BITI PODIGNUT SIN ČOVJEČJI

DA SVAKI KOJI VJERUJE
U NJEMU IMA ŽIVOT VJEČNI

4. KORIZMENA
Evanđelje: Iv 3, 14-21

RASPORED SVETIH MISA
23. 3. 2009. - 29. 3. 2009.

5. KORIZMENA
Evanđelje: Iv 12, 20-33

RASPORED SVETIH MISA
30. 3. 2009. - 5. 4. 2009.

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, 23. 3.: Edmund, Rebeka
7.30: Ljiljana Stojanović na čast Krvi Kristove

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.

Ponedjeljak, 30. 3.: Leonard, Bogoljub
7.30: Pero Kalinić s obitelji za pokojne
roditelje KATU i BLAŽA

Riječ Gospodnja!

DVA VUKA
Nekada je davno stari Indijanac svome
unuku ispričao jednu životnu istinu: -U
nutrini svakog čovijeka se vodi bitka, kao
borba između dva vuka, u nutrini svakoga
od nas.
Jedan vuk predstavlja zlo: predstavlja
bijes, zavist, ljubomoru, žaljenje, pohlepu,
aroganciju, samosažaljenje, krivnju, grijeh, srdžbu, inferiornost, laž, lažni ponos,
egoizam,….
Drugi vuk predstavlja dobro: predstavlja
ono što pruza mir, ljubav, nadu, vedrinu,
poniznost, plemenitost, ljubaznost, dobrohotnost, srdačnost, darežljivost, istinu,
suosjećanje i vjeru.
Mali indijanac se zamisli na nekoliko trenutaka. Sve svoje misli vrijedno usmjeri u
dubinu djedovih rijeci, te ga zapita: - Koji
vuk na kraju pobijedi, djede?
Stari Indijanac odgovori sa smiješkom na
svojem starom licu:
- Pobjeđuje uvijek onaj kojega hranis…..
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Utorak, 24. 3.: Utorak sv. Anti
16.00: Supruga Zdravka s djecom za pokojnog
BLAGU, MARTINA i IVU(ž.) Krtalić. Misa
u Groblju Kočine.
17.00. slobodno
Srijeda, 25. 3.: BLAGOVIJEST
7.30: Nedjeljka Perić za pok. supruga
ANĐELKA i sina MLADENA
Četvrtak, 26. 3.: Montan, Maksima
7.30: slobodno
Petak, 27. 3.: Renata, Sonja
17.00: Zdravko i Ljubica Rajić za sve svoje
pokojne
17.00: Obitelj Pinčić na nakanu.
Subota, 28. 3.: Lidija, Rupert
7.30: Roditelji za pok. ILORENA Njavro
17.00: Mato Raić za pok. roditelje JAKOVA
i IVKU
17.00: Jadranka Boras za pok. roditelje MARKA i DRAGICU Matić
Nedjelja, 29. 3.: 5. KORIZMENA NEDJELJA

8.00: Anica Marčinko za pok. roditelje ILIJU
i MARU, tetku ILKU sve pokojne iz obitelji.
10.00: PRO POPULO (misa za narod)
12.00: Jelena Gavrić za sve svoje pokojne.

Riječ Gospodnja!

Utorak, 31. 3.: Utorak sv. Anti
17.00: Branka Soldo za pokojnog oca ANDRIJU i rođaka DAMIRA.
Srijeda, 1. 4.: Mavro, Anastazije
7.30: slobodno
Četvrtak, 2. 4.: Leopold, Teodora
7.30: slobodno
Petak, 3. 4.: Rikard, Radojko
17.00: Ruža Marjanović za pok. roditelje
STANKA i ANICU Bradarić i sve pokojne iz
te obitelji
17.00: Janja Perutina za pok. oca JOZU, majku STANU, muža MILU, nevjestu VANJU i
ostale pokojne
Subota, 4. 4.: Izidor, Maja
17.00: Ana Rogić za pok. bratića DAMIRA
Ivandića.
17.00: Obitelj Tolića za pok. JOZU Tolića
CVIJETNICA, 5. 4.:
8.00: Drago Raič za pok. oca IVANA, majku
LJUBICU, djeda ILIJU, baku ANICU i ostale
pokojne
14.00: ispovijed djece i mladih, te sv. misa s
Mukom Kristovom
15.30: ispovijed odraslih i sveta misa

KRIŽNI PUT NAŠE ŽUPE NA HUM
Svake godine tradicionalno naša župa čini križni put na brdo Hum
iznad Mostara i penje se do jubilarnog križa. Tako ćemo učiniti i ove
korizme, u petak, 27. ožujka, u 14.00 sati. Autobus će poći s Bune u
13.30, stat će na Ortiješu i kod katedrale, i nastaviti prema Humu. Ovaj
naš križni put snimat će Federalna televizija i prikazati u sklopu emisije
“Mozaik religija” na Veliku subotu u 12.00 sati. Iskreno pozivamo sve
vjernike koji mogu da pođu, sve mlade i svu školsku djecu koja nisu u
popodnevnoj smjeni. Pođimo zajednički Kristovom križnom stazom, radosni i sretni što smo učinili još jedan korak za Isusa. Toga dana neće
biti križnoga puta u župnoj crkvi niti popodnevnog župnog vjeronauka.
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