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
Crkveni tisak (Crkva na kamenu, Naša
ognjišta, Mak, Radosna vijest...) za 2014.
godinu nastavit će dolazit po dosadašnjem
popisu. Pretplata ostaje ista i plaća se u
mjesecu siječnju.
Župni vjeronauk i sekcije započet ćemo s
ponedjeljkom, 13. siječnja, po već ustaljenom
rasporedu iz prvog polugodišta.
U nedjelju, 12. siječnja, uz svete Mise moći
ćete dati svoj obiteljski prilog za godišnje
čišćenje crkve i cvijeće kojim ukrašavamo
oltarište.

Nastavak božićnog
blagoslova obitelji:
Nedjelja, 5. 1. Gnojnice, Dračevice i
Kočine.
Misne nakane: Obiteljske misne nakane (od Stepinčeva do kraja građanske
godine) primat ću poslije blagoslova
obitelji kao i prošle godine. Mnogi su
pohvalili pravedan način rasporeda
misnih nakana pa ću zadržati takav
običaj i dalje. Do kraja mjeseca donesite napisane misne nakane koje ću
složiti u godišnji kalendar i blagovremeno objaviti u župnom listu.

Navještaj Uskrsa i važnih termina
kroz ovu godinu:
Središte čitave liturgijske godine
Uskrsno je trodnevlje našega Gospodina raspetoga, ukopanoga i uskrsloga,
a vrhunac mu je Uskrs 20. 4. 2014.
Od Uskrsa proistječu svi sveti dani:
početak korizme na Pepelnicu 5. 3.
Uzašašće Gospodinovo 29. 5.
Svetkovina Duha Svetoga 8. 6.
Početak došašća 30. 11.
Ostali važniji termini u našoj župi:
7. 2. - 10. 2. Duhovna obnova
10. 2. Stepinčevo. Misu u 18 sati predvode mons. dr. Pavo Jurišić, dekan Teologije u Sarajevu i dr. don Tomo Mlakić,
profesor na Teologiji u Sarajevu
18. 3. Početak pobožnosti sv. Anti
13. 4. CVJETNICA: ISPOVIJED
20. 4. USKRS
26. - 27. 4. Susret hrvatske katoličke
mladeži u Dubrovniku
27. 4. Kosor - Misa u groblju
4. 5. Hodbina - Misa u groblju
4. 5. PRVA PRIČEST U ŽUPI u 11 sati
10. 5. Ortiješ - Misa u groblju
11. 5. Hodočašće u Hrasno
25. 5. SVETA KRIZMA u 11 sati
1. 6. Gnojnice - misa u groblju
8. 6. Duhovi-Misa u Lakševinama
13. 6. sv. Ante
15. 6. Trojstvo-zaštitnik župe
15. 6. Kočine - misa u groblju
19. 6. Tijelovo: procesija
27. 6. Srce Isusovo
29. 6. Dračevice - misa u groblju
6. 7. Kamena-misa u groblju

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

5. siječnja 2014.; godište VIII., br. 1/2014. (162);

LITURGIJSKA GODINA “A”

Statistika u župi za 2013. godinu
• Matica krštenih: 29 (muških 15; ženskih 14);
• Matica umrlih: 20 (muških 8; ženskih 12);
9 više rođenih nego umrlih
• Matica krizmanih: 43 (muških 26; ženskih 17);
• Prvopričesnika: 23 (muških 11; ženskih 12);
• Matica vjenčanih: 15 parova;
• Djece na župnom vjeronauku: 273;
• Hrvatskih katoličkih obitelji u župi o
blagoslovu kuća za Božić prošle god.: 677;
34 više nego prošle godine
• Vjernika u župi koje obilazimo o blagoslovu:
2482; 141 više u župnoj zajednici
• Starih i bolesnih koje obilazimo o Božiću,
Uskrsu i Velikoj Gospi: 40;
• Župa prima 115 primjeraka CnaKa i drugih crkvenih tiskovina;
• Župa ima 9 grobalja;
• Župa ima 1 bogoslova, Roberta Perića, u Sarajevu;
• U župi se slave dvije sv. Mise nedjeljom, a posljednje nedjelje
u mjesecu treća sveta Misa u Blagaju pod kojima pjevaju naši
župni zborovi;
• Župa ima 10-ak raznih zborova i skupina: Zbor mladih Mir;
Dječji zbor Put ljubavi, Tamburaše, HKUD Herceg Stjepan, HKM, Ministrantski zbor, Nedjeljne čitače, Katoličku nogometnu ligu, Udruga žena
Veronika, te ponekad i druge skupine prema potrebi.
Đakonsko ređenje:
Prvi stupanj sakramenta svetoga reda primit će dvojica kandidata naših biskupija:
Tomislav Zubac, koji je na praktikumu u našoj župi i Ante Čarapina iz Mostara.
Njihovo đakonsko ređenje predviđeno je u Čapljini u Betaniji na svetkovinu Bogojavljenja - Tri kralja u 18 sati. Pozivam sve vas koji imate želju poći na ređenje
da se uputite te molitvom kandidate podržite u njihovoj namjeri služenja Bogu i
Crkvi. Tomislava i Antu neka prati Božji blagoslov i naše molitve.

2. NEDJELJA PO BOŽIĆU
Iv 1, 1-18

U

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. Bi čovjek poslan
od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao
svjedok da posvjedoči za Svjetlo
da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše
on Svjetlo, nego - da posvjedoči za
Svjetlo. 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. Ivan svjedoči za njega.
Viče:»To je onaj o kojem rekoh:koji
za mnom dolazi, preda mnom je jer
bijaše prije mene!«
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Riječ Gospodnja!

RASPORED SVETIH MISA
6. 1.- 12. 1. 2014.

Ponedjeljak, 6. siječnja
Bogojavljenje - Sveta tri kralja
8 - Blagoslov soli i vode
11 - Blagoslov soli i vode
Utorak, 7. siječnja
7 - Bernard Jozić s obitelji za
pok. tetku Lucu
Srijeda, 8. siječnja
7 - Obitelj Brljević za pok. Nadu
(2. god.)
Četvrtak, 9. siječnja
18 - Tomislav i Branka Soldo n. n.
Petak, 10. siječnja
18 - Ružica Marjanović za pok.
oca Slavka i ost. pok. iz ob.
Anđelić
Subota, 11. siječnja
7 - Obitelj Jarak za pok. Ivana i
Ljubicu Krtalić te pok. Janju
Jarak
Nedjelja, 12. siječnja
8 - Rana misa
11 - Sveta misa za narod

KRŠTENJE GOSPODINOVO
Mt 3, 13-17

U

ono vrijeme: Dođe Isus
iz Galileje na Jordan
Ivanu da ga on krsti.
Ivan ga odvraćaše: »Ti mene
treba da krstiš, a ti da k meni
dolaziš?« Ali mu Isus odgovori:
»Pusti sada! Ta dolikuje nam da
tako ispunimo svu pravednost!«
Tada mu popusti. Odmah nakon
krštenja izađe Isus iz vode. I
gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi
kao golub i spušta se na nj. I eto
glasa s neba: »Ovo je Sin moj,
ljubljeni! U njemu mi sva milina!«
Riječ Gospodnja!

RASPORED SVETIH MISA
13. 1. 2014.- 19. 1. 2014.

Ponedjeljak, 13. siječnja
7 - Jakiša Bošković za pok. oca
Ivana i majku Anicu te ost. pok.
iz ob. Bošković i Vrankić
Utorak, 14. siječnja
7 - Obitelj Radić za pok. Vinka
(m.) i Katu Radić
Srijeda, 15. siječnja
7 - Boja Goluža s djecom za pok.
supruga Niku i djevera Marka
Četvrtak, 16. siječnja
18 - Kćer Nada Buconjić za pok.
oca Niku
Petak, 17. siječnja
Sv. Antun, opat
18 - Supruga Mirela za pok. muža
Stjepana Đopu (god.)
Subota, 18. siječnja
18 - Mario Tomić za pok. oca
JURU i ost. pok. iz obitelji
Nedjelja, 19. siječnja
8 - Rana misa
11 - Misa za narod
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