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): Pavo Raguž 60, Stojan
Puljić 200.
Za kapelu u Ortiješu (KM): Luca
Nikolić 100, Obitelj Kolak 100.
Za župni list (KM): Nikola Jozić 10,
Tonka Marić 20, Marija Perić 10, Luca
Nikolić 10, Ljilja Vranjkić 10, Dario
Šimić10, Anto Kvesić 10.
Kruh sv. Ante (KM): Ljilja Vranjkić 10,
Dario Šimić 20.
Ispovijed starih i bolesnih bit će u srijedu, 21. ožujka, od 9 sati:
- jedan svećenik: Kosor, Gnojnice,
Dračevice, Kočine.
- drugi svećenik: Ortiješ, Hodbina, Brodari i Buna.
Uskrsna ispovijed u župi bit će na Cvjetnicu u 14 i 15,30 sati. Nakon ispovijedi
bit će blagoslov maslinovih grančica i sv.
Misa.
Sv. Josip, zaštitnik biskupije
Proslava je 19. ožujka. Svete su Mise u
katedrali kroz jutro a svečana je sv. Misa
u 18 sati. Tko želi poći neka pođe u vlastitoj organizaciji, jer grad nije daleko.
Pobožnost križnoga puta tijekom korizme je petkom u 17,30, pola sata prije
večernje svete mise, u našoj crkvi na
Buni.

Župni vjeronauk, ministrantski susret
kao sekcije i probe zborova su po ustaljenom rasporedu. HKM je srijedom u
20 sati.
Obavijest prvopričesnicima
U
nedjelju,
11.
ožujka
neka
prvopričesnici navrate nakon sv. Misa po
recitacije i ostale uloge koje će imati na
prvopričesničkoj sv. Misi
U prošlu nedjelju, Nedjelju solidarnosti,
prikupljeno je 400,50 KM pomoći potrebnijim i malobrojnijim župama u BiH. Novac je već predan onima koji su odgovorni. Srdačna zahvala na vašemu daru.
“Vitraji” s motivom euharistijskoga
klanjanja, trebali bi pristići do Uskrsa.
Nadamo se kako u transportu i izradi neće
biti problema. Trebali bi nam uljepšati
crkvu za našu najveću svetkovinu-Uskrs.
Kada ugradimo stakla na pročelju moći
ćemo razmišljati i o datumu posvete
crkve.
Trinaest utoraka sv. Anti započinjemo u
utorak, 20. ožujka 2018. god. Pobožnost
će biti svakoga utorka pola sata prije
večernje sv. Mise do svečeva spomendana.

ŽUPNI LIST izdaje Župni ured Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna. Uređuje i odgovara
don Nikola Menalo, župnik. Župni list izlazi svakog drugog/četvrtog tjedna.

4

ŽUPNI LIST
Blagaj-Buna

11. ožujka 2018.; godište XI., br. 5/2018. (240);

LITURGIJSKA GODINA “B”

SV. JOSIP, ZARUČNIK BDM
I ZAŠTITNIK NAŠE BISKUPIJE
Molitva sv. Josipu za zaštitu
Preslavni sveti Josipe, tebe je Bog izabrao
za hranitelja svom Sinu i za zaručnika
prečistoj Majci Njegovoj i postavio te
tako glavarom Svetoj Obitelji, pa te je
zbog toga Namjesnik Kristov proglasio
zaštitnikom Crkve Isusove.Svim pouzdanjem srca svoga molim te priteci u
pomoć čitavoj radničkoj Crkvi! Štiti na
poseban način svojom očinskom skrbi
Svetog Oca, te sve biskupe i svećenike,
koji su sjedinjeni s Petrovom Stolicom!
Brani sve koji se uz sve poteškoće i patnje trude oko spasa duša i učini da se svi
narodi ponizno podlože svetoj Crkvi izvan koje nema spasenja. Udostoj se, predobri sveti Josipe, primiti i mene među
svoje štićenike.
Posvećujem ti se posve i molim te budi mi ocem, zaštitnikom i vođom na putu
k spasenju. Isprosi mi čisto srce i veliku želju za vlastitim posvećenjem. Učini
da po tvom primjeru sva moja djela budu upravljena na što veću Božju proslavu i za sjedinjenje s božanskim Srcem Isusovim i bezgrešnim Srcem Marijinim
i s tobom, o sveti Josipe. Moli za me da postanem vrijedan biti dionikom onoga
pokoja i blaženstva što si ga ti osjetio na svom smrtnom času. Amen.
Svetkovina sv. Josipa, zaručnika BDM liturgijski se slavi od 10. stoljeća najprije u benediktinskim krugovima, a onda i u drugim katoličkim redovima,
a od 1847. sveti je Josip zaštitnik cijele Katoličke Crkve. Uzima se poseban
obrazac sv. Mise u čast sv. Josipa, Slava Bogu na visini i Vjerovanje.
U našoj biskupiji imamo podatak iz Šematizma iz 1892. godine, da je sv. patrijarh Josip, zaručnik Blažene Djevice Marije, zaštitnik Mostarsko-duvanjske
biskupije.

4. KORIZMENA NEDJELJA
Iv 3, 14-21

RASPORED SVETIH MISA
12. 3. 2018. - 18. 3. 2018.

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, 12. ožujka
7,30 - Mirko Perić za pok. oca ANĐELKA
18 - Djeca za pok. rod. ILIJU i MARU
Barišić te sve pok. iz ob. Barišić i Zlomislić

U
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Riječ Gospodnja.

Utorak, 13. ožujka
7,30 - Nada Pehar s dj. za pok. supruga
MLADENA i sve pok. iz ob. Pehar i
Puljić
18 - Ob. Dragice Cipetić za pok.
ANDRIJU i ost. pok. iz ob.
Srijeda, 14. ožujka
7, 30 - Ob. za pok. FRANJU Kukriku
18 - Kata Soldo za pok. supruga IVANA
i sve pok. iz ob.
Četvrtak, 15. ožujka
7,30 - Nikica Perić za pok. rod. PERU i
BOŽICU, braću JOZU i ANĐELKA te
bratića MLADENA
17,30 - Euharistijsko klanjanje
18 - Petar Dragić za pok. rod. MARKA i
JELU, brata JURU, tetku ANU te ost. pok.
Petak, 16. ožujka
7,30 - Nedjeljka Perić za pok. supruga
ANĐELKA, sina MLADENA, rod.
VIDU i LUCU, brata NIKOLU i rođaka
PERU i ost. pok.
17,30 - Put križa
18 - Dražen i Danijel Burić za
pok. oca MARKA
Subota, 17. ožujka
7,30 - Za pok. MIRU Ljubasa
18 - Rajko Marčinko za pok. suprugu ANU
(g.) te pok. rod. ANICU i STJEPANA
Nedjelja, 18. ožujka, 5. KORIZMENA
“Gluha”;
Tjedan molitve i posta protiv psovke
8 - Rana sveta Misa
9,30 Misa za đake
11 - Misa za narod

5. KORIZMENA NEDJELJA
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.
		
		
Riječ Gospodnja.

RASPORED SVETIH MISA
19. 3. 2018. - 24. 3. 2018.

Ponedjeljak, 19. ožujka,
Sv. Josip, azručnik BDM
7,30 - Anica Raič za pok. oca IVANA i
tetku JANJU
18 - Andrija Verkić za pok. suprugu
RUŽU te sve pok. iz ob. Verkić i Ilić
Utorak, 20. ožujka
Prvi utorak sv. Anti
7,30 - Ob. Jurković za pok.
SLAVKU (ž.) i RAFAELA (m.)
te sve pok. iz ob. Jurković
17,30 - Pobožnost sv. Anti
18 - Zdravka Marić za pok. rod. ANTU i
ANĐU Galić
Srijeda, 21. ožujka
7,30 - Mirko Jarak s ob. za pok. rod.
NIKU i KATU
18 - Ljubica Kostić s ob. za pok. oca
IVANA, majku RUŽU, svekra
METODA i ost. pok.
Četvrtak, 22. ožujka
7,30 - Ljubica Šaravanja za sve svoje pok.
17,30- Euharistijsko klanjanje
18 - Ruža Marjanović za pok. branitelje i
dobročinitelje
Petak, 23. ožujka
7,30 - Ob. za pok. MILKU Božić,
MATIJU (ž) Jurić i ost. pok. iz ob.
17,30 - Put križa
18 - Ob. Kvesić za pok. ANTU, KATU,
STJEPANA i ANĐU te sve pok. iz ob.
Kvesić i Livaja
Subota, 24. ožujka
7,30 - Ruža Marjanović na nakanu
18 - Jozo i Ana Mijić za pok. roditelje
Nedjelja, 25. ožujka, CVJETNICA
Ispovijed u župi
14 - Sv. ispovijed i Misa
15,30 - Sv. ispovijed i Misa
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