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
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.
Hodočašće u Rim od 6. do 11.
10. 2013. god. Ovih dana stigla je
obavijest od don Željka Majića, generalnoga vikara i organizatora biskupijskoga hodočašća u Rim da sljedeću
ratu od 150 eura treba uplatiti do 30.
6. Ujedno pozivam sve hodočasnike
da prilikom uplate ponesu sa sobom
putovnicu kako bih upisao podatke
koji se traže (mjesto i datum rođenja,
mjesto i datum izdavanja putovnice te
broj putovnice). Hodočasnici mogu
putovati s hrvatskom putovnicom ili
s bh biometrijskom putovnicom ili s
vizom u bh putovnici.

Proslava Ivandana na Šćepan Krstu bit
će u ponedjeljak, 24. 6. s početkom u 11
sati kada će se slaviti euharistijska žrtva.
Sv. Petar i Pavao na Rotimlji.
Svečana koncelebrirana sv. Misa i sv.
Krizma bit će 29. 6. u 11 sati na Rotimlji.
Prvi Petak u mjesecu pada na 5. srpnja.
Prigoda za sv. ispovijed bit će pola sata
prije večernje Mise.
Sveta Misa u groblju u Dračevicama
bit će u nedjelju 30. lipnja s početkom u
9 sati.
Sveta Misa u Kamenoj bit će na prvu
nedjelju u mjesecu srpnju u poslijepodnevnim satima. Termin sv. Mise bit će
objavljen u župnim oglasima.
Termini svetih Misa kroz mjesece srpanj
i kolovoz ostat će isti kao i ostalih mjeseci: ponedjeljak, utorak, srijeda u 7 sati,
četvrtak i petak u 18 sati, subota ovisno
o vjenčanjima.
U kruh sv. Ante: N. N. 30 KM.

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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LITURGIJSKA GODINA “C”

BISKUPIJSKI SUSRET MINISTRANATA
Među brojnim slavljima i susretima u Kalendaru Mostarsko-duvanjske i Trebinjskomrkanske biskupije kroz “Godinu vjere“
nalazi se i susret ministranata, koji je
održan u četvrtak, 20. lipnja, u Tomislavgradu pod geslom: Dođi i slijedi me. Već
oko 9 sati počeli su pristizati prvi autobusi
s ministrantima i njihovim predvodnicima.
Do deset sati – službeni početak programa – dvorište duvanjske crkve postalo je
poput košnice. Oko tisuću ministranata
pristiglo je iz 43 župe. Dragi Bog dao je lijepo vrijeme – pravi ljetni dan, a domaćini
sa svojim suradnicima, organizatori, volonteri i animitori, svojim su nesebičnim
darivanjem, kuhanjem, posluživanjem, sviranjem, pjevanjem..., dali velik doprinos ovomu događaju molitve i radosti. Na susret je pristiglo i nekoliko đakona, bogoslova i sjemeništaraca, te dvije sestre redovnice. Svi su se stavili na
raspolaganje i nesebično dali svoj udio.
Duhovni program započeo je pjesmom, koju su na početku Susreta izveli mladi iz župe Prisoje.
Potom su mladi „framaši“ iz Posušja izveli igrokaz o sv. Tarziciju, zaštitniku ministranata, koji
je svoj život položio iz ljubavi prema Euharistiji. Uslijedio je kratak nagovor don Ive Šutala o
svjedočenju u vjeri na koje smo svi pozvani, s posebnim naglaskom na svećeničkom pozivu i
svećeničkom služenju. Đakon fra Mario Ostojić, iz Međugorja, i sjemeništarac Mate Pehar iz
Mostara, iznijeli su iskustva svoga duhovnoga poziva te ministrante ohrabrili da se odazovu ako
u duši osjećaju Božji poziv u svećenički ili redovnički stalež. Svetu Misu, kao „izvor i vrhunac“
kršćanskoga života u vjeri, u koncelebraciji s tridesetak svećenika, predvodio je generalni vikar
don Željko Majić. Na početku je sve prisutne pozdravio u ime spriječenoga biskupa Ratka.
Svoju je propovijed temeljio na liturgijskom čitanju o Samuelovu pozivu (1 Sam 3,1-10) te na
evanđeoskom tekstu o pozivu mladića kojemu je bogatstvo bilo razlogom da se ne odazove
Isusovu zovu: Dođi, slijedi me (Mk 10,17-31). Na kraju sv. Mise uslijedila je zahvala organizatora te pozdrav zamjenika provincijala hercegovačkih franjevaca fra Ivana Ševe.
Prije završnoga blagoslova, domaćin – župnik fra Gabrijel, sve je pozvao na okrjepu a don
Mladen Šutalo, koji je sa svojim volonterima osmislio rekreacijski dio susreta, koji je započeo
malo poslije 13.00 sati, bio je to mali maraton ulicama Tomislavgrada na dužini od 2,5 km.
Mogli su trčati svi oni koji su se osjećali fizički spremni.
Upriličeno je natjecanje i u potezanju konopca te u skakanju u vreći. Ovi natjecateljski dio
učinio je Ministrantski susret još zanimljivijim i dražesnijim. Naša župa sudjelovala je s 25
ministranata, a 9 ih je bilo spriječenih. Dao Bog da se koji od njih odluči za duhovno zvanje!

12. NEDJELJA ¸KROZ GODINU

Lk 9,18-24

Čitanje svetoga Evanđelja po
Luki

D

ok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim
samo njegovi učenici.
On ih upita: »Što govori svijet,
tko sam ja?« Oni odgovoriše:
»Da si Ivan Krstitelj, drugi: da
si Ilija, treći opet: da neki od
drevnih proroka usta.« A on im
reče: »A vi, što vi kažete, tko
sam ja?« Petar prihvati i reče:
»Krist – Pomazanik Božji!« A
on im zaprijeti da toga nikomu
ne kazuju Reče: »Treba da Sin
Čovječji mnogo pretrpi, da ga
starješine, glavari svećenički i
pismoznanci odbace, da bude
ubijen i treći dan da uskrsne.« A
govoraše svima: »Hoće li tko za
mnom, neka se odrekne samoga
sebe, neka danomice uzima križ
svoj i neka ide za mnom. Tko
hoće život svoj spasiti, izgubit
će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.«
Riječ Gospodnja
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RASPORED SVETIH MISA
24. 6. 2013. - 30. 6. 2013.

Ponedjeljak, 24. lipnja-sv. Ivan Krstitelj
7- N. N. n. n.
Utorak, 25. lipnja
7- Tade Škobalj za pok. o. ANTU , m.
RUŽU i brata MARIJANA
Srijeda, 26. lipnja
7- Zoran Tolić s obitelji za pok. majku
MARIJU i ostale pok. iz obitelji
Četvrtak, 27. lipnja
18- obitelj Šimić za pok. roditelje
PERU i MATIJU te ANDRIJU i
JANJU i ostale pokojne
Petak, 28. lipnja
18- Ruža Marijanović za pok. brata
MARIJANA i ostale pok. iz njegove
obitelji
Subota, 29. lipnja-sv. Petar i Pavao
7- N. N. n. n.
Nedjelja, 30. lipnja
8 - Rana misa
9 - Sveta Misa u Dračevicama
11 - Pučka misa

13. NEDJELJA KROZ GODINU

Mk 10,37-42

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U

ono
vrijeme:
Reče Isus svojim
apostolima:
“Tko
ljubi oca ili majku više nego
mene, nije mene dostojan.
Tko ljubi sina ili kćer više
nego mene, nije mene
dostojan. Tko ne uzme svoga
križa i ne pođe za mnom, nije
mene dostojan. Tko nađe
život svoj, izgubit će ga, a
tko izgubi svoj život poradi
mene, naći će ga.” “Tko vas
prima, mene prima; a tko
prima mene, prima onoga koji
je mene poslao. Tko prima
proroka jer je prorok, primit
će plaću proročku; tko prima
pravednika jer je pravednik,
primit će plaću pravedničku.
Tko napoji jednoga od ovih
najmanjih samo čašom hladne
vode zato što je moj učenik,
zaista, kažem vam, neće mu
propasti plaća.”

RASPORED SVETIH MISA
1. 7. 2013. - 7. 7. 2013.

Ponedjeljak, 1. srpnja
7- Milenko Krešo za sve svoje pok.
Utorak, 2. srpnja
7- Vlado Karlović za pok. majku STANU ,oca MIJU te maćehu MARU
Srijeda, 3. srpnja
7- Saša Šaran za pok. oca MLADENA
Četvrtak, 4. srpnja
18- Petar Šagolj za pok. oca JOZU
Petak, 5. srpnja
18-Djeca s obitelji za pok. oca PERU
Mandarića
Subota, 6. srpnja
7- Nada Mandarić s djecom za pok.
supruga MATU (god.) te pok. svekra
STANKA i ostale pok. iz obitelji
Nedjelja, 7.srpnja
8 - Rana misa
11 - Pučka misa
18- Misa u Kamenoj poslije podne

Riječ Gospodnja
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