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): Od sprovoda pok. Vide
Jaraka 100, Ivan Knježević 50, od krštenja
Mateja Boškovića 100, od sprovoda pok.
Drage Marića 100, od sprovoda pok. Zdenke Krtalić 100, Jadranko Puljić 60;
Za župni list (KM): Iva Puljić 10, Miho
Marić 10, Delfa Jarak 20;
Kruh sv. Ante (KM): N.N. 20;
Cartias: Zdravka Žilić 20, Delfa Jarak 100.
Misne nakane: Obiteljske misne nakane
za pokojne i žive započeli smo primati od
Prve nedjelje došašća.
Crkveni tisak za 2020. nastaviti će dolaziti po dosadašnjem popisu. Ako ima
kakvih promjena javite do kraja Došašća.
Termin Prve Pričesti u našoj župi
predviđen je za 19. travnja 2020. u 11 sati.
Termin Krizme u našoj župi predviđen je
za subotu, 2. svibnja 2020. u 11 sati.
Crkveni tisak (Crkva na kamenu, Naša
ognjišta, Mak, Radosna vijest...) za 2020.
nastavit će dolaziti po dosadašnjem popisu. Oni koji se nanovo žele prijaviti
neka to učine što prije. Pretplata ostaje
ista i gledajte izmiriti tijekom mjeseca
siječnja.
Čišćenje crkve. Na Vodokršte i svetkovinu
Krštenja Gospodinova, 6. i 12. siječnja, uza
svete Mise moći ćete dati svoj obiteljski
prilog za godišnje čišćenje crkve i cvijeće
kojim ukrašavamo oltarište.

Raspored božićnog
blagoslova obitelji:
Nedjelja, 29. 12.:
Kosor, Kula, Potpetak, Petak,
Pržine
Ponedjeljak, 30.12.:
Gnojnice, Dračevice, Kočine
Ortiješ (1. i 9. ulica)
Utorak, 31. 12.:
Ortiješ (2. i 3. ulica od Mostara)
Četvrtak, 2.1.:
Ortiješ (4. i 5. ulica od Mostara)
Petak, 3. 1.:
Ortiješ (6. ulica od Mostara)
Subota, 4. 1.
Ortiješ (7. i 8. ulica od Mostara)
Za blagoslov obitelji treba pripremiti svijeću, križ i svetu vodu
za škropljenje.
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LITURGIJSKA GODINA “A”

SVETA OBITELJ, 29. prosinca 2019.
Mi kršćani gledamo čovjeka i razmišljamo o čovjeku imajući pred očima
Isusovo Utjelovljenje. „I Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama!“ I
svima onima koji su ga primili omogućio je da postanu djeca Božja. Isus je dar
s neba, ali je za nas i zadatak! Zadatak da, po njegovu primjeru, i mi svoj život
trajno darujemo Bogu i drugom čovjeku i tako ostvarimo Božji plan s nama.
Kako je Bog zamislio čovjeka? – Bog ga je stvorio kao društveno biće: u njemu je želja i težnja da stvara zajedništvo, da se otvara drugome. Biblija kaže:
Na početku, u vrijeme stvaranja, Bog stvori čovjeka na svoju sliku i „stvori ga
kao muško i žensko“, kako piše u Knjizi Postanka (1,27) i „njih dvoje bit će
jedno tijelo“ (2,24). Tako je odmah samim stvaranjem čovjek usmjeren prema drugom: on je osoba, biće koje se može darovati drugom, može izići iz
sebe i biti za drugoga, može se do krajnjih granica žrtvovati za drugoga, može
usrećiti drugoga. Na to smo pozvani! Danas je blagdan svete Obitelji. Uzevši
ljudsko tijelo, Sin Božji se utjelovio i u konkretan život ljudske obitelji: rodio
se, kao i svi ljudi, u obitelji, u njoj rastao, kroz obiteljski odgoj je prihvaćao
vjersku baštinu svoga naroda, izložio se svim kušnjama i neprilikama kojima
su podložene i sve ljudske obitelji. Bog nije za svoga Sina stvarao nikakve
posebne uvjete života, već ga je prepustio ljubavi i skrbi Marije i Josipa. I
Marija i Josip budno su osluškivali što to Bog od njih traži. Nisu bili pošteđeni
teškoća i nevolja života: patnje, brige i neizvjesnosti bile su njihova svakidašnja
pratnja, ali su na svom putu prepoznavali i Boga koji ih je vodio, koji ih je ispunjao snagom. Marija i Josip sve su gradili na svojoj vjeri i poslušnosti volji
Božjoj. Zato su i mogli iskusiti da je Bog najbliži čovjeku kad mu je najteže,
jasno, ako čovjek računa s Bogom i ako je spreman vršiti njegovu volju.
Današnja svetkovina želi primjer Svete nazaretske obitelji istaknuti kao uzor
svim kršćanskim obiteljima: želi naglasiti važnost vjernosti Bogu i njegovoj
volji, što predstavlja temelj svakog sretnog obiteljskog života. Želi istaknuti
ljubav prema životu i spremnost na žrtvu u službi života: želi podsjetiti na
ljepotu skladnoga odnosa roditelja i djece te zajedničku sreću koja iz toga
proizlazi.Kad je u obitelji ljubav, onda je tu i snaga za žrtvovanje, onda je
tu i strpljivost u nevoljama; onda će se naći zajednički jezik između roditelja i djece. Tada je svima lijepo, tada se svi osjećaju ugodno: nisu smetnja i
opterećenje jedno drugom, već dar i blagoslov!

III. NED. DOŠAŠĆA
Lk 3, 10-18.

U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici
doču za djela Kristova, posla svoje
učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj
koji ima doći ili drugoga da čekamo?«
Isus im odgovori: »Pođite i javite
Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi proglédaju, hromi hode,
gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi
ustaju, siromasima se navješćuje
Evanđelje.
I blago onom tko se ne sablazni o
mene.«
Kad oni odoše, poče Isus govoriti
mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u
pustinju gledati? Trsku koju vjetar
ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka
u mekušasto odjevena? Eno, oni što
se mekušasto nose po kraljevskim
su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti
proroka? Da, kažem vam, i više nego
proroka. On je onaj o kome je pisano:
‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred
licem tvojim da pripravi put pred tobom.’
Zaista, kažem vam, između rođenih
od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu
nebeskom veći je od njega!«
Riječ Gospodnja

RASPORED SVETIH MISA
30. 12. 2019. - 5. 1. 2020.

Ponedjeljak, 30. prosinca
18 - Milenko, Janja i Darija za + sestru LJILJANU Boričić
Utorak, 31. prosinca
18 - Misa zahvalnica
Srijeda, 1. siječnja
Sveta Marija Bogorodica
11 - Misa za narod
Četvrtak, 2. siječnja, sv. Bazilije i
Grgur
18 - Anđa Kozarić s djecom za +
supruga MATU
Petak, 3. siječnja
17:30 - Sv. Ispovijed
18 - Nenad Antunović za + oca ILIJU
i majku RUŽICU
Subota, 4. siječnja
7:30 - Emilija i Ante Lebar za + rod.
FRANJU i FILOMENU
Nedjelja, 5. siječnja, II. ned po Božiću
8 - Rana misa
11 - Misa za narod
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U

BOŽIĆ
Iv 1, 1-5. 9-14.

početku bijaše Riječ, i
Riječ bijaše u Boga, i
Riječ bijaše Bog. Ona
bijaše u početku u Boga. Sve
postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade, u
njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.
Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po
njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi
ga ne primiše. A onima koji ga
primiše podade moć da postanu
djeca Božja: onima koji vjeruju
u njegovo ime, koji su rođeni ne
od krvi, ni od volje tjelesne, ni od
volje muževlje, nego – od Boga.
I Riječ tijelom postade i nastani
se među nama i vidjesmo slavu
njegovu – slavu koju ima kao
Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.
Riječ Gospodnja.

RASPORED SVETIH MISA
6.1.2020. - 12.1.2020.

Ponedjeljak, 6. siječnja
8 - Rana sveta Misa
11- Sveta Misa za narod
Utorak, 7. siječnja
7:30 - Mile i Ivka Prusina za sve ++
iz obitelji Prusina i Matošević
Srijeda, 8. siječnja
7:30 - Kata Mihalj s obitelji za + supruga VINKA i sve ++ iz ob.
Četvrtak, 9. siječnja
18 - Vinko i Matija Kovačević za + rod.
NIKOLU, ANICU, STIPU, MARU i
ost. ++ iz ob.
Petak, 10. siječnja
18 - Vinka Livančić s ob. za + supruga MARIJA, majku DELFU, svekra
SREĆKA i svekrvu LJILJANU
Subota, 11. siječnja
7:30 - Janja Pavlović s ob. za + supruga STJEPANA i sve ++ iz obitelji
Pavlović

Nedjelja, 12. siječnja
Krštenje Gospodinovo
8 - Rana sv. Misa na Buni
11 - Misa za narod na Buni
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