Župa Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna
Pastoralni centar bl. Alojzija Stepinca,
Buna bb, 88202 Buna; Tel: 036/480-600
Župnik: don Ivo Šutalo; župni vikar: don Mile Vidić
Župni ured je otvoren radnim danom: 8-12 i 16-19 sati
te redovito poslije misa. Za hitne slučajeve u svako doba.

ŽUPNE OBAVIJESTI
Završila je školska i vjeronaučna godina.
Učenicima želimo lijep ljetni odmor, uz napomenu da smo i ljeti obvezni ići na svetu
misu gdje god bili. Isusa nikad ne smijemo
zaboraviti jer je on naš najveći prijatelj.
Sekcije subotom preko ljeta nećemo imati
osim probe pjevanja u 10.00 sati izjutra.
Svete Mise dvanaestice kroz ljetno razdoblje također neće biti niti susreta HKM-a
srijedom.
Dječji zbor i ministranti će u subotu 27. lipnja ići u župu Rotimlja u povodu zatvaranja
Pavlove godine.
Hvala ženama koje su očistile crkvu. U subotu, 20. lipnja, crkvu čiste: Gordana Talanga, Josipa Martić, Jelica Krešo, i ob. Jakiše
Boškovića. U subotu, 27. lipnja, crkvu čiste:
Marija Božić, Ruža Dogan, Dajana Rako, i
Blaženka Lukić.
Za nama je proslava Presvetoga Trojstva,
naslovnika naše župe, trodnevnica, Susret
folklora i sveta misa u Blagaju. Zahvaljujemo svima koji su se na bilo koji način
uključili da doprinesu ovoj našoj zajedničkoj
proslavi: djeci, HKM-u, mladima, Udruzi
žena, sponzorima, pjevačima, folklorašima
i udomiteljima naših gostiju iz Cerne. Ipak
moramo otvoreno reći da je naša župa podbacila obzirom na pomoć za Susret folklora
“Neka pjesma Bunom teče”, gdje je trebalo
puno više sudjelovati. Svega tridesetak ovala došlo je kao dar naših obitelji za tu večer.
Za ovoliku župu to je zaista siromašno.
Izgleda da su neki ovaj susret doživjeli kao
mjesto gdje župa treba nešto pripremiti za
njih a ne oni za zajedništvo župljana i lijep
doček naših gostiju. Nadamo se da ćemo
ubuduće za ovakve susrete imati više srca i
sluha. Neka pjesma Bunom teče, neka teče u
našim srcima i dušama, pa će onda poteći i
u našim prijateljima, gostima i svima onima
koji Bunu i Hercegovinu nose u srcu!
ŽUPNI LIST izdaje Župni ured Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna. Uređuje don Mile Vidić,
župni vikar, odgovara don Ivo Šutalo, župnik. Župni list izlazi svakog drugog tjedna.
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Župni
list
14. lipnja 2009.; godište III., br. 12/2009 (43)

LITURGIJSKA GODINA “B”

11. i 12. NEDJELJA KROZ GODINU
proslavili presveto trojstvo
Svetu misu u staroj
župnoj crkvi u
Blagaju predvodio
je don Vinko Raguž,
župnik župe Svih
svetih u Aladinićima,
a veliki broj vjernika
pobožno je pratio
euharistijsko slavlje.
Svojim lijepim pjevanjem svetu misu
uzveličali su naši
zborovi “Mir” i “ Put
ljubavi” te HKUD
“Tomislav” iz Cerne.
Nakon svete mise pred
crkvom se razvilo kolo,
pjesma i narodno veselje. Tamburaši HKUD-a
“Tomislav”, zasvirali su
“linđu”, a svi su se uhvatili
u kolo i radosno zaigrali.
Naš domaći “Herceg Stjepan” poveo je bećarac,
a sve se nastavilo u Adi,
na oblama rijeke Bune,
uz pjesmu, kolo i pečenu
janjetinu. Naši prijatelji iz
Salvonije donijeli su nam
lahor slavonske ravnice,
a s Bune su odnijeli
miris smilja i kršne Hercegovine.

11. NEDJELJA KROZ GODINU
Evanđelje: Mk 4, 26-34

RASPORED SVETIH MISA
15. 6. 2009. - 21. 6. 2009.

12. NEDJELJA KROZ GODINU
Evanđelje: Mk 4, 35-41

U ono vrijeme govoraše Isus mnoštvu:
"Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek
baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio,
noću i danju sjeme klija i raste - sam ne
zna kako; zemlja sama od sebe donosi
plod: najprije stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu. A čim plod
dopusti, brže se on laća srpa jer eto
žetve." I govoraše: "Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u kojoj da
ga prispodobi iznesemo? Kao kad se
gorušičino zrno posije u zemlju. Manje
od svega sjemenja na zemlji, jednoć
posijano, naraste i postane veće od svega povrća pa potjera velike grane te se
pod sjenom njegovom gnijezde ptice
nebeske." Mnogim takvim prispodobama navješćivaše im Riječ, kako već
mogahu slušati. Bez prispodobe im ne
govoraše, a nasamo bi svojim učenicima
sve razjašnjavao.

Ponedjeljak, 15. 6.: sv. Vid
7.30: slobodno
19.00: Mila Krtalić s djecom za pok. MARKA Krtalića i ostale pok. iz obitelji.

Uvečer onoga istoga dana reče im
Isus: "Prijeđimo prijeko!" Oni otpuste
mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše
u lađi. A pratile su ga i druge lađe. Najednom nasta žestoka oluja, na lađu navale
valovi te su je već gotovo napunili. A on
na krmi spavaše na uzglavku. Probude
ga i kažu mu: "Učitelju! Zar ne mariš što
ginemo?" On se probudi, zaprijeti vjetru i
reče moru: "Utihni! Umukni!" I smiri se
vjetar i nasta velika utiha. Tada im reče:
"Što ste bojažljivi? Kako nemate vjere?"
Oni se silno prestrašiše pa se zapitkivalhu: “Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more
pokoravaju?”

Riječ Gospodnja!

-------------------------------------------------

NEKA PJESMA BUNOM TEČE
U povodu župnog naslovnika Presveto
Trojstvo, u našoj župi upriličili smo
trodnevnicu u kojoj je treće večeri, 6.
lipnja, bio Susret folklora pod nazivom
“Neka pjesma Bunom teče”. Večer susreta otvorio je naš domaći HKUD “Herceg Stjepan”, a nakon njega sa svojim
pjesmama, svirkom i plesom nastupili
su: HKUD “Stolac” i “Bosankso izvorno kolo” iz Stoca, “Prenj” iz Prenja,
“Josip Radnik” s Domanovića, skupina
Bunjevačkih Hrvata iz Mađarske, te
naši gosti i prijatelji iz Cerna, HKUD
“Tomislav”, koji su te večeri i vodili
cjelovečernji zabavni dio programa za
sve vjernike. Gospođica Marina Rajić
vrlo umješno i elegantno vodila je cijeli
program te večeri.
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Utorak, 16. 6.: Zlatko, Zlata
7.30: slobodno
18.00: Obitelj Dragoje za pok. MARKA
Dragoje (misa na groblju u Gnojnicama)
Srijeda, 17.6.: sv. Inocent
7.30: Mladenka Rogić za pok. roditelje
ANDRIJU i SMILJANA
Četvrtak, 18.6.: Marcelijan, Paula
7.30: Mara Prkačin na nakanu
Petak, 19. 6.: Presveto Srce Isusovo
19.00: Ruža Marijanović za pok. brata
MARIJANA, STIPU i KATICU
Subota, 20. 6.: Prečisto Srce Marijino
19.00: Iva Puljić za pok. oca ĐURU, majku ANĐU i brata SLAVKA
Nedjelja, 21. 6.: 12. NED. KROZ GODINU

8.00: Bosiljka Petrović za pok. roditelje
JURU i KATU
10.00: MISA ZA NAROD (pro populo)

Riječ Gospodnja!

-------------------------------------------ŽENIDBENI NAVJEŠTAJI
Sveti sakramenat ženidbe sklapaju:
1. Tihomir Zelić, iz Ljubuškog, zak.
sin Stipe Zelića i Ane r. Matić i Ljilja
Mijić, naša župa, zak. kći Petra Mijića
i Smiljanke r. Pinjušić. Vjenčanje je
predviđeno 27. lipnja na Buni
2. Nebojša Spaić iz Mostara, sin pok.
Slaviše Spaića i pok. Ljiljanke r. Frosteher i Inga Blažević naša župa, kći pok.
Franje Blaževića i Lidije r. Barišić.
vjenčanje Predviđeno 28. lipnja na
Buni.
3. Dražen Gašić, naša župa, sin
pok. Ivana gašića i Dragice r. Rašić i
Marijana Raguž, naša župa, kći Pave
Raguža i Zdravke r. Pavlović, vjenčanje
predviđeno na 4. srpnja na Buni.
Ako netko ima kakvu primjedbu na ova
vjenčanja dužan je javiti ovom župnom
uredu. Maladencima želimo svaki Božji
blagoslov u bračnom životu.
---------------------------------------Blagoslov polja u Dračevicama je u
nedjelju, 28. lipnja u 9.00 sati.
----------------------------------------

RASPORED SVETIH MISA
22. 6. 2009. - 28. 6. 2009.
Ponedjeljak, 22.6.: sv. Toma More
7.30: slobodno
Utorak, 23. 6.: Flavije Aron
19.00: slobodno
Srijeda, 24. 6.: sv. Ivan Krstitelj
7.30: slobodno
Četvrtak, 25.6.: Maksim, Prosper
19.00: slobodno
Petak, 26. 6.: Virgilije, Zoran
19.00: Miroslav Dogan za pok. oca IVANA,
majku KATU i brata MATU
19.00: Irena Bošković za pok. oca BRANKA
Andrića
Subota, 27. 6.: Ćiril, Vlatko
16.00: Vjenčanje: Tihomir Zelić i Ljilja
Mijić
19.00: Obitelj za pok. TOMU Kelavu (1. g.)
Nedjelja, 28. 6.: 13. NEDJ. KROZ GOD.
8.00: Janja Pavlović za pok. svekra ANDRIJU, svekrvu ZORU i zaove IVU i DRAGU
10.00: MISA ZA NAROD (pro populo)
18.00: Vjenčanje: Nebojša Spaić i Inga
Blažević
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