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
Župni vjeronauk i sekcije nastavljaju
se po ustaljenom rasporedu.
Za župni list: Pavka Perić 10, Zdenka
Radić 20 KM.

Za crkvu: Od krštenja Tome Braća
50, od krštenja Mladena Kukrića 50
KM.
Za uređenje crkvenoga dvorišta:
Udruga žena sv. Veronika 100 KM.
Trinaest utoraka sv. Anti. Pobožnost
svetom Anti započeli smo u utorak, 19.
3. 2013. Sljedeći su sedmi i osmi utorak
pred blagdan sv. Ante. Pobožnost, krunica, litanije i molitva su u 17,30 sati.
Molimo od njega zagovor kod Boga!
Obavijest prvopričesnicima i krizmanicima. Album s fotografijama i
DVD-om možete preuzeti u župnom
uredu kroz naredne tjedne.
Svibanjska pobožnost započinje u
srijedu 1. svibnja s blagdanom sv. Josipa Radnika. Pobožnost krunice predmolit će žene iz Udruge sv. Veronika
pola sata prije večernje sv. Mise.
Euharistijsko klanjanje bit će na prvi
četvrtak u mjesecu u 17 sati. Nakon
klanjanja svibanjska pobožnost.

Zborovanje zborova
Zborovanje velikih zborova: Proslava Marije Majke Crkve, nebeske
zaštitnice naše mostarske katedrale je
20. svibnja. Nakon svete Mise upriličit
će se zborovanje velikih župnih zborova. Mi smo prijavili naš zbor mladih
Mir. Ovih će se dana sa župnicima ili
zborovođama zborova koji nastupaju
održati sastanak te dogovoriti pjesme
za samu sv. Misu te broj pjesama za
pojedinačno predstavljanje pojedinih
župa.
Zborovanje malih zborova: U subotu 1. lipnja predviđeno je zborovanje
malih zborova u Stocu. Prijavljen je i
mali zbor naše župe, Put ljubavi, koji
će nastupiti u Stocu.
Hodočašće u Rim. Do sada se prijavilo 1.219 hodočasnika iz cijele
biskupije, iz naše župe 40. U prvom
smo dopisu napisali da cijena ne bi
trebala prijeći 260 €. No, kako je sve
ovo otišlo i preko očekivanja moguće
je da cijena bude viša za koji euro
(nikako tolika da se hodočasnici pitaju: pa što je sad ovo?), jer nije zgodno
naći toliko mjesta po najpovoljnijoj
cijeni. Pozivam vas da do 15. svibnja
uplatite prvu ratu u iznosu od € 100.

ŽUPNI LIST izdaje Župni ured Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna. Uređuje i odgovara
don Nikola Menalo, župnik. Župni list izlazi svakog drugog tjedna.
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14. travnja 2013.; godište VII., br. 7/2013. (144);

LITURGIJSKA GODINA “C”

SAKRAMENT SV. KRIZME U ŽUPI

Na treću uskrsnu nedjelju, 14. 4. 2013. pod sv. Misom u 11 sati naš mjesni
biskup msgr. dr. Ratko Perić podijelio je sakrament sv. krizme četrdeset i troma
kandidata. U svečanoj povorci uputili su se iz Pastoralnoga centra Bl. Alojzija
Stepinca. Na početku misnoga slavlja župnik je pozdravio nazočne. Zatim
je predstavnica krizmanika, Lorena Vladić, u ime svih pozdravila biskupa i
vjernike. Nakon toga je Zdravko Karlović predao dar u ime svih krizmanika.
Uslijedio je biskupov pozdrav i poziv na molitvu. Čitanja su navijestili krizmanici, a evanđelje župnik. Zatražio je od krizmanika da se u svom rastu
pridržavaju Božjih zapovijedi kao putokaza u nebesku diku. Biskup je održao
homiliju tumačeći vjeru u Uskrsnuće. Nakon propovijedi uslijedilo je podjeljivanje sakramenta krizme mazanjem krizmanika svetim uljem na čelima
uz izgovaranje riječi: Primi pečat dara Duha Svetoga! na što su krizmanici potvrdno odgovarali Amen. Šestero je krizmanika uputilo Bogu molitve
vjernih. Slavlje se nastavilo u obiteljima.

5. USKRSNA NEDJELJA

Iv 13, 31- 33a. 34- 35

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

P

ošto Juda iziđe, reče Isus: “Sada
je proslavljen Sin Čovječji i
Bog se proslavio u njemu! Ako
se Bog proslavio u njemu, i njega će
Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga
proslaviti! Dječice, još sam malo s
vama. Tražit ćete me, ali kao što rekoh Židovima, kažem sada i vama:
kamo ja odlazim, vi ne možete doći.
Zapovijed vam novu dajem: ljubite
jedni druge; kao što sam ja ljubio vas
tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom
će svi znati da ste moji učenici: ako
budete imali ljubavi jedni za druge.”
Riječ Gospodnja

RASPORED SVETIH MISA
29. 4. 2013. - 5. 5. 2013.

Ponedjeljak, 29. travnja
7- Milenko Vladić n. n.
Utorak, 30. travnja-7. utorak sv. Anti
18- Sin Rade za pok. o. SVETOZARA,
m. ANĐU i brata ZORANA
Srijeda, 1. svibnja- Sv. Josip Radnik
17,30 Svibanjska pobožnost
18- Ob. za pok. TEREZIJU Laštro
(god.)
Četvrtak, 2. svibnja
17 - Euharistijsko klanjanje
17,30 Svibanjska pobožnost
18- Jozo Brljević za pok. o. TADIJU
i m. CVIJETU
Petak, 3. svibnja - Prvi petak u mjesecu
17,30 Sveta ispovijed
18- Ob. Selmanić za pok. STANKA
i DRAGICU Selmanić te ost. pok. iz
ob.
Subota, 4. svibnja
17- Nada Filipović za pok. muža
ZDENKA (6. god.) i ost. pok. iz ob.
18 - Vjenčanje: Mile Rajič i Marija
Medved
Nedjelja, 5. svibnja
8- Rana misa
9 - Sveta Misa u Hodbini
11- Pučka misa
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6. USKRSNA NEDJELJA

Iv 17, 20- 26

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

O

dgovori mu Isus: “Ako me
tko ljubi, čuvat će moju
riječ pa će i Otac moj ljubiti
njega i k njemu ćemo doći i kod
njega se nastaniti. Tko mene ne
ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ
koju slušate nije moja, nego Oca
koji me posla. To sam vam govorio
dok sam boravio s vama. Branitelj
- Duh Sveti, koga će Otac poslati
u moje ime, poučavat će vas o
svemu i dozivati vam u pamet
sve što vam ja rekoh. Mir vam
ostavljam, mir vam svoj dajem.
Dajem vam ga, ali ne kao što svijet
daje. Neka se ne uznemiruje vaše
srce i neka se ne straši. Čuli ste,
rekoh vam: ‘Odlazim i vraćam
se k vama.’ Kad biste me ljubili,
radovali biste se što idem Ocu
jer Otac je veći od mene. Kazao
sam vam to sada, prije negoli se
dogodi, da vjerujete kad se dogodi.
Riječ Gospodnja

RASPORED SVETIH MISA
6. 5. 2013. - 12. 5. 2013.

Ponedjeljak, 6. svibnja
18- Mara Bošković za pok. rod.
IVANA i JANJU Raguž i ost. pok.
Utorak, 7. svibnja-8. utorak sv. Anti
18- Ruža s dj. za pok. muža ANTU
Banovića (god.)
Srijeda, 8. svibnja
18- Mirko Perić za pok. rod. ĐURU i
ZORU, brata MARKA, sestre RUŽU
i IVANU
Četvrtak, 9. svibnja- svetkovina
uzašašće Godpodinovo (Spasovo)
18- Stana Filipović za pok. muža
NIKOLU, njegove rod. i ost. pok.
Petak, 10. svibnja- Bl. Ivan Merz
18- Mirko Perić s ob. za pok. brata
MLADENA (god.)
18,30 - Vjenčanje u Blagaju: Drago
Galić i Vedrana Jarak
Subota, 11. svibnja
11- Misa na groblju u Ortiješu
18- Jozo Perić za pok. rod. JOZU i
LJILJANKU i ost. pok. iz ob.
Nedjelja, 12. svibnja - sedma uskrsna
8 - Pučka misa
9 - Misa u Gnojnicama
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