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): N. N. 100, Od krštenja
Lee Trogrlić 100, prvopričesnici Ivano
Topić 100, Miro Kolak 50, krizmanice
Nicole Selmanić 100, Karla Buconjić
100;
Za crkvu u Blagaju (KM): -;
Za župni list (KM): Ruža Blažević
10, Ivan Trogrlić 10;
Kruh sv. Ante (KM): Božena Tomić
30, Dragan Tomić 20, Marica Soldo
10, Iva Leko 50, Jozo Paić 5;
Za kapelu u Ortiješu (KM): -.
- Pobožnost Trinaest utoraka sv.
Anti bit će svakoga utorka pola sata
prije večernje sv. Mise do svečeva
spomendana;
Svibanjska pobožnost. Pobožnost
krunice i litanije predmoliti će žene
iz udruge Sv. Veronika. Pobožnost je
pola sata prije večernje sv. Mise do 31.
svibnja
Mise po grobljima:
2. 6. Gnojnice u 9,30
Misa u Blagaju je na posljednju
nedjelju u mjesecu, 26. svibnja u 9,30
sati.

Obavijest krizmanicima
Albumi s proslave sakramenta krizme
moći ćete preuzeti u župnom uredu
od utorka, 21. svibnja 2019. nakon
večernje sv. Mise. Pri preuzimanju albuma ponesite i krizmane haljine.
Župni vjeronauk i sekcije nastavljamo po ustaljenom rasporedu.
Susret dječjih zborova, 1. lipnja 2019.
Svrha održavanja: Misijska godina
proglašena od naših biskupa
Mjesto održavanja: Sjemenište u
Travniku
Broj prijavljenih zborova: 12
Pjesme misijskoga sadržaja: Svih 12
zborova otpjevati će legendarnu misijsku pjesmu Tamo gdje palme cvatu.
Ta zajednički otpjevana pjesma bit će
ujedno i naša predstavnica u Rimu.
Naš dječji zbor Put ljubavi je među
ovih 12 zborova. Sudjelovat ćemo sa 7
instrumenata, 50 pjevača i autorskom
pjesmom Mesija je misija, koju je za
ovu prigodu skladao mladi kantautor
iz naše župe. Pošli bismo autobusom,
1. 6. 2019. u ranim jutarnjim satima
te bismo planirali povratak nakon
završenoga programa u Travniku, tj. u
subotu poslije podne.

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

ŽUPNI LIST
Blagaj-Buna

19. svibnja 2019.; godište XII., br. 10/2019. (269);

LITURGIJSKA GODINA “C”

KRIZMA U NAŠOJ ŽUPI

Posebno svečano, u ozračju vjere i radosti, bilo je subotu, 11. svibnja 2019. u našoj župi. Sakrament krizme primilo je 30 mladića i djevojaka. Svečanim ulaskom krizmanika u župnu crkvu na
Buni, koja je posvećena Presvetome Tijelu i Krvi Kristovoj, biskup Ratko je uz koncelebraciju
svećenika don Nikole Menala, msgr. Luke Pavlovića, don Mile Miljke, don Pere Miličevića i don
Ivana Bijakšića započeo svečano misno slavlje. Na samom početku misnoga slavlja, nakon otpjevanoga himna Dođi Duše Presveti, predstavnici krizmanika, u ime okupljenih župljana vjernika,
krizmanika, njihovih kumova i roditelja, uputili su riječi dobrodošlice te biskupu uručili prigodni
dar, izrazivši u njemu ljubav, dobrotu i povezanost vjernika ove župe s mjesnom Biskupom. Sakrament Svete Potvrde ili Krizme je sakrament kojim krizmanik ulazi u „svijet odraslih“ u vjeri. Sveto
Misno slavlje bilo je uistinu svečano čemu su posebno doprinijeli naši ministranti a i vrijeme je
poslužilo. Bogu hvala! Liturgijsko pjevanje tijekom euharistijskog slavlja animirao je župni zbor
mladih „MIR“. Na kraju misnoga slavlja u ime krizmanika i njihovih roditelja krizmatelju biskupu
Ratku, zahvalio je na poseban način župnik don Nikola. Biskup je još jednom imao potrebu pohvaliti sve aktivnosti u župi i pastoral počevši od pjevanja, ministriranja i djelovanja svećenika
te suradnje vjernika u župnom pastoralu. Ističući primjer bl. Leopolda Bogdana Mandića koji je
uvijek želio biti bolji i bolji. Poslije završetka misnog slavlja uslijedilo je zajedničko fotografiranje
s krizmanicima i ministrantima župe. U prostorijama župne kuće pridružili su se susjedni svećenici
te smo zajedno s biskupom proveli lijepe trenutke u razgovoru dok su krizmanici s kumovima i
ukućanima slavili kod obiteljskih stolova.

VI. USKRSNA NEDJELJA
Iv 14, 23-29.

P

ošto Juda iziđe iz
blagovališta, 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.
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
20. 5. 2019. - 26. 5. 2019.

Ponedjeljak, 20. svibnja
7,30 - Doma Rajić za pok. MATU i
RUŽU Čović
18 - Željka Čobanović za pok. oca
JAKOVA Čečuru
Utorak, 21. svibnja,
Deseti utorak sv. Anti
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Laurencija i Mirko Perić za sve
pok. iz ob. Puljić i Perić
Srijeda, 22. svibnja
7, 30 - Misa na nakanu župe
18 - Marko Perić za obitelj
Četvrtak, 23. svibnja
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Jadranka Bošković za pok. rod.
MATU i MARU te pok. ŠIMU
Vladić i JOZU Krtalića
Petak, 24. svibnja
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Jure Miličević s ob. za pok.
STIPU i STANU Mustapić
Subota, 25. svibnja
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Šćepo Soldo za pok. oca ANDRIJU, majku VIDU, tetku IVU i sve
pok. iz ob.
Nedjelja, 26. svibnja, VI. uskrsna
8 - Rana Misa
9,30 - Misa na Buni
9,30 - Misa u Blagaju
11 - Misa za narod
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VII. USKRSNA NEDJELJA
Iv 17, 20-26.

U

ono vrijeme: Reče Isus
svojim učenicima:
»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
27. 5. 2019. - 2. 6. 2019.

Ponedjeljak, 27. svibnja
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Djeca za pok. KATU i ANTU
Puljić te sve pok. iz ob.
Utorak, 28. svibnja
Jedanaesti utorak sv. Anti
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Superuga Eva za pok. NIKOLU
Blaževića
Srijeda, 29. svibnja
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Marinko i Ana Kozarić za sve
pok. iz ob. Kozarić i Cvitanović
Četvrtak, 30. svibnja,
Uzašašće Gospodinovo
7,30 - Ob. za pok. VINKA Arapovića
18 - Ob. za pok. ANTU Pranjića
Petak, 31. svibnja, Pohod BDM
Završetak svibanjske pobožnosti
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Ana Rogić za sve svoje pokojne
Subota, 1. lipnja, Sv. Justin
7,30 - Brankica Bošnjak za pok. oca
MATU i sve pok. iz ob. Stanić
18 - Ob. Perić za pok. MILENKA
Nedjelja, 2. lipnja, VII. uskrsna
8 - Rana Misa
9,30 - Misa u Gnojnicama
9,30 - Misa na Buni
11 - Misa za narod
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