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 završile su
Vjeronaučnom olimpijadom.
Za župni list: Željka Čobanović 10 KM.
Za crkvu: Dragan Tomić 50, Od sprovoda pok. Zdravka Azinovića 100, Ob. Mire
Radić 50 KM.
Blagaj: Čišćenje crkvenoga dvorišta u
Blagaju odradilo je poduzeće “Parkovi”.
Zahvaljujem ravnatelju i djelatnicima
predvođenim našim župljanima.
Priključena je i voda i struja u župnu
crkvu u Blagaju. Zahvaljujem djelatnicima Vodovoda i Elektroprivrede te ljudima
koji su u svako vrijeme bili spemni izići
ususret kako bismo započeto dovršili.
Kip sv. Josipa dar je gosp. Dragana Perutine.
Prijatelji crkve na Buni. Započeli smo
akciju prikupljanja sredstava za uređenje
unutrašnjosti naše crkve na Buni. Akcija
se lijepo odvija na čemu vam svima zahvaljujem.
Naši mladi, Isusovi poštari, dostavili su
vam uplatnicu pomoću koje se vi, kao
članovi župne zajednice, možete uključiti
u zajednički dovršetak gradnje Kristova
hrama. Ovakve uplatnice će Vam svaki
mjesec dostavljati naši mladi iz Hrvatske
katoličke mladeži bl. Alojzija Stepinca.
Sa svakom novom uplatnicom bit će i financijsko izvješće za prošli mjesec.
Neka nam svima bude na ponos iskazati
milosrđe za Nebo.

Središnje slavlje Godine vjere na Humu
izad Mostara bit će slavljeno na svetkovinu Presvetoga Trojstva s početkom u
17 sati. Poći vlastitim prijevozom.
Zborovanje malih župnih zborova u
Stocu.
U subotu, 2. 6. 2013. s početkom u 17 sati
bit će slavljena sv. Misa u Stocu na kojoj će sudjelovati 21 dječji zbor iz naših
biskupija. Među njima je prijavljen i naš
dječji zbor “Put ljubavi”. Nakon svete
Mise bit će održano zborovanje. Mi ćemo
nastupiti s pjesmom Silan Bog.
Vjeronaučna olimpijada i završetak
vjeronaučne godine zbili su se na Buni u
subotu 25. 5. 2013. u 15 sati. Djeca su već
počela dolaziti u podne i s nestrpljenjem
iščekivati kviz u vjeronaučnom znanju i
igre u kojima će sudjelovati. Natjecalo se
9 skupina (djeca od 5. do 7. razreda), nazvani po Pavlovim poslanicama.
U vjeronaučnom znanju bilo gusto do
samoga kraja kada je pobjedu odnio 7
b razred. Između skupina pitanja odigrano je devet igara: skakanje u vrećama,
tronožac, klokan, trčanje u štafeti, trka
biciklima, potezanje konopa, nošenje
vode u žlicama, nošenje jaja u žlici te
na kraju glavna poslastica bakin kolač.
Jednom riječju prekrasan završetak
vjeronaučne godine.

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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26. svibnja 2013.; godište VII., br. 11/2013. (146);

LITURGIJSKA GODINA “C”

SVETKOVINA TIJELOVA
TIJELOVO, je velika svetkovina PRESVETOGA TIJELA i KRVI KRISTOVE.
Na današnji se dan sjećamo kako je Bog
uzeo naše ljudsko TIJELO da bi postao
čovjekom. „U svemu je nama jednak
osim u grijehu.“ Tajnu svoga utjelovljenja utkao je Isus na svojoj Posljednjoj večeri, u znakove KRUHA i VINA.
Kruh i vino, snagom Kristove riječi nama
postaju Tijelo i Krv Kristova – sakrament
EUHARISTIJE, dar PRIČESTI, hrana i
piće. Posebno su pritom naglašeni neki
elementi tog sakramenta: kruh u obliku
hostije, koji se podiže kod „podizanja,“
te kalež s vinom koji se jednako pokazuje vjernicima kao znak i dar. Često se posvećeni kruh, hostija, tj. Tijelo Kristovo, pohranjuje u posebnu „pokaznicu“ i stavlja na oltar, odnosno, danas na
Tijelovo, nosi u procesiji. Vjernici tom sakramentu, iskazuju svoje poštovanje
i molitvu. Tako svetkovina Tijelova postaje prigoda za javno štovanje sakramenta euharistije i za zahvaljivanje na tom daru. Tijelovo osobito želi naglasiti
istinu da je Isus pravi Bog i pravi čovjek. A kao čovjek da ima TIJELO kao i
mi. Ljudsko je tijelo dar, a isto tako se može i darovati. Tijelom izražavamo
svoje najdublje misli i osjećaje, otkrivamo drugome svoje prijateljstvo i ljubav.
I Isus je ljubio, sve dok nije prolio svoju krv i predao svoje tijelo na križu. Tako
tijelo postaje znakom savršene i predane ljubavi. Upravo tu ljubav i to tijelo
i krv daje nam Isus u sakramentu euharistije, u pričesti. Isus žarko želi tim
sakramentom dohvatiti sve koji u njega vjeruju i dati im svu svoju bezgraničnu
ljubav. Na sve to mislimo dok gledamo podignutu hostiju, dok klečimo pred
svetohraništem, dok se svečano nosi pokaznica s Presvetim, dok pružamo ruku
da primimo pričest. To je dar Kristova predanog Tijela, dar njegove prolivene
Krvi – to je dakle dar njegove ljubavi za svakoga od nas osobno. Živi je Isus
istinski i sada prisutan u Crkvi, kao što je bio prisutan i u evanđeoska vremena.

SVETKOVINA PRESVETOGA TROJSTVA

Iv 16, 12 - 15

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu
i pomoli se:
»Oče sveti, ne molim samo za ove
nego i za one koji će na njihovu riječ
vjerovati u mene: da svi budu jedno
kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka
i oni u nama budu da svijet uzvjeruje
da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao
meni ja dadoh njima: da budu jedno
kao što smo mi jedno – ja u njima i ti
u meni, da tako budu savršeno jedno
da svijet upozna da si me ti poslao i
ljubio njih kao što si mene ljubio.
Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu
gdje sam ja, da i oni budu sa mnom:
da gledaju moju slavu, slavu koju si
mi dao jer si me ljubio prije postanka
svijeta.
Oče pravedni, svijet te nije upoznao,
ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si
me ti poslao. I njima sam očitovao
tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav
kojom si ti mene ljubio bude u njima
– i ja u njima.«
Riječ Gospodnja
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RASPORED SVETIH MISA
27. 5. 2013. - 2. 6. 2013.

Ponedjeljak, 27. svibnja
18- Djeca za pok. rod. KATU i ANTU
Puljića
Utorak, 28. svibnja- 11. utorak sv. Anti
18- Ob. Novaković za pok. iz ob.
Novaković i Šarić
Srijeda, 29. svibnja
18- Ruža Marjanović na čast BDM
Četvrtak, 30. svibnja-TIJELOVO
8- Rana Misa
11-Misa za narod
18-Misa s procesijom
Petak, 31. svibnja-POHOD BDM
Završetak svibanjske pobožnosti
18- Ljubo Bošković za pok. LUKU
Boškovića
Subota, 1. lipnja
7- Božo Rajič za pok. rod. VIDOJA i
BOŽICU i ost. pok.
17- Zborovanje malih zborova u Stocu
Nedjelja, 2. lipnja-Deveta kroz godinu
8- Rana misa
11- Pučka misa

DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

Lk 7, 1-10

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U

večer onoga istog dana,
prvog u tjednu, dok su
učenici u strahu od Židova
bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane
u sredinu i reče im: »Mir vama!«
To rekavši, pokaza im svoje ruke
i bok. I obradovaše se učenici
vidjevši Gospodina. Isus im stoga
ponovno reče: »Mir vama! Kao što
mene posla Otac i ja šaljem vas.«
To rekavši, dahne u njih i kaže im:
»Primite Duha Svetoga. Kojima
otpustite grijehe, otpuštaju im se;
kojima zadržite, zadržani su im.«.
Riječ Gospodnja

RASPORED SVETIH MISA
3. 6. 2013. - 9. 6. 2013.

Ponedjeljak, 3. lipnja
7- Anđa Filipović za pok. supruga
MIROSLAVA, kćer RUŽICU i ost.
pok.
Utorak, 4. lipnja-12. utorak sv. Anti
18- Mirko Perić za pok. rod. IVANA i
LJUBICU te tetku MARU
Srijeda, 5. lipnja
7- Zdravko Raič za pok. rod. MARKA
i MARU te ost. pok.
Četvrtak, 6. lipnja
17,30- Euharistijsko klanjanje
18- Vlado Petrović za pok. tetku
JANJU
Petak, 7. lipnja-SRCE ISUSOVO
Prvi petak u mjesecu
7,30- Ispovijed
8-Sveta Misa
Subota, 8. lipnja-SRCE MARIJINO
7- Niko i Nevenka Puljić za pok. rod.
Nedjelja, 9. lipnja-Deseta kroz godinu
8 - Rana misa
11 - Pučka misa
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