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 župni list (KM): N. N. 10.
Za crkvu (KM): Mirko Pandža 50; Ivan
Zlomislić 100, Stipo Čorić 100, Jozo
Livaja 50, MAte Zovko 50, Milenko
Pavlović 200, Robert Čobanović 100, Antun Obradović 100, Zvonko Knežević 50.

Radovi u crkvi

Dragi župljani, ovih je dana završeno
žbukanje naše crkve, crkva je obojana
te je u njoj postavljena rasvjeta, napravljena ispovijedaonica te završeni suhi
gipsarski radovi (knauf). Kroz sljedeći
period planira se postavljanje kamena na
pod crkve te završni radovi koji će sigurno potrajati do kraja osmoga mjeseca.
Znam da smo svi zajedno u financijskoj
krizi i recesiji, ali usuđujem se ponovno moliti da se odazovete pozivu te na
kraju radova ne ostanemo u velikom
minusu. Minus nas svakako očekuje, ali
ne bih volio kada bi premašio očekivano
planiranje i zaduživanje. Na nama je
svima da zajednički priskočimo i radove
dovršimo. Kroz sljedeći period izvijestit
ću koliko ste sudjelovali u unutarnjem
uređenju naše crkve na Buni i zaključiti
akciju “Prijatelji crkve na Buni” s
mjesecom srpnjem 2014.
Još jedanput usrdno molim priskočimo
i sudjelujmo te crkvu zajednički
dovršimo!

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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6. srpnja 2014.; godište VIII., br. 14/2014. (175);

LITURGIJSKA GODINA “A”

SVETI ILIJA PROROK

Mise po grobljima:
- 6. srpnja u 14 sati u Kamenoj
Mlada Misa
don Tomislava Zupca bit će proslavljena u Čitluku 13. srpnja 2014.
u 11 sati. Don Tomislav poziva sve
na Mladu misu. Također je ostavio i
nekoliko pozivnica za mladomisnički
ručak. Svi koji bi željeli poći na Misu
i ručak mogu preuzeti pozivnice u
župnom uredu. Molim Vas učinite
to što prije da mladomisnik zna broj
onih koji bi došli i na objed.
Naša biskupija ove godine ima
šestoricu mladomisnika: četvoricu za
Hercegovačku franjevačku provinsciju i dvojicu dijecezanskih svećenika.
Preporučujem ih u vaše molitve.

ŽUPNI LIST

Sv. Ilija je živio u IX. stoljeću prije Krista, u vremenu koje je bilo napose teško i opterećeno mnogim
nevoljama koje je proživljavao njegov narod. To je
vrijeme otpada i nevjernosti jednom Bogu. Zato
je prorok Ilija neustrašivo ustajao i branio vjeru
u Jahvu. Napose je poznata njegova hrabra borba
protiv bezbožnog kralja Ahaba. Njegov snažni
poklik: Živoga mi Jahve komu služim ulijevao je
strahopoštovanje gdjegod se pojavljivao. Ilija se
bori ne samo za Boga, nego i za potlačene. On je
također Božji svjedok pred poganima. Njegovo
čudesno uznesenje na nebo posebno zaokuplja misli vjernika. Kao Božji čovjek „tajanstveno nestaje
pred očima svoje okoline uznesen ‘u vihoru’, ‘u kolima Izraelovim i konjanicima njegovim’.“
Židovi i kršćani su na poseban način sačuvali uspomenu na proroka Iliju. Čini se da nijedan drugi prorok nije tako prisutan u svijesti onih najjednostavnijih
i najgorljivijih vjernika kao ovaj Božji ugodnik. Nisu ga cijenili i voljeli samo „mali“ i
jednostavni ljudi. Za primjer su ga uzimali i velikani teološke misli, napose sveti Oci.
U hrvatskom narodu napose ga štuju. Nazivaju ga i „Ilija gromovnik“ koji zapovijeda
kiši i gromovima. Ime mu na hebrejskom jeziku znači: Jahve je moj Bog.
Ima nešto posebno u njegovu snažnom liku koji je gorljivo revnovao za „Jahvu, Boga
nad vojskama“, a u jednom trenutku prestrašen i razočaran bježi pred kraljicom Izabelom koja mu je poručila da će učiniti s njegovim životom kao što je on učinio sa
životom Baalovih proroka. Bilo mu je dosta svega, pa umoran sjeda pod smreku i želi
umrijeti. Njegove su riječi izvanredne: Već mi je svega dosta, Gospodine! Uzmi dušu
moju jer nisam boji od otaca svojih. Kako se možemo lako poistovjetiti s njime u tim
njegovim teškim trenutcima.
Svi koji hodočaste u Svetu zemlju uspinju se na brdo Karmel. Na njemu se čuva uspomena na žrtvu koju je sv. Ilija prinio jednom Bogu Jahvi i bio uslišan, a mnoštva (450)
Baalovih proroka je prinosilo žrtvu Baalu i nisu bili uslišani. Hodočasnici također
odlaze i na brdo Tabor na kojemu se Isus preobrazio i gdje su se pojavila dvojica
proroka Mojsije i Ilija.

RASPORED SVETIH MISA
7. 7. 2014. - 13. 7. 2014.

RASPORED SVETIH MISA
14. 7. 2014. - 20. 7. 2014.

Ponedjeljak, 14. srpnja
Ponedjeljak, 7. srpnja
7 - Božica Perić za pok. o. VIDU, 7 - Stana Livaja za pok. oca.
m. LUCU, Brata NIKOLU i ILIJU, m. KATU, braću VIDU
i DRAGU te sestre SOFIJU i
ost. pok, iz ob.
ANĐU
Utorak, 8. srpnja
7 - Nedjeljka Perić za pok. muža Utorak, 15. srpnja
ANĐELKA, sina MLADE- Sv. Bonaventura
NA, rod. VIDU i LUCU, brata 7 - Sin Dragan Dragić za pok o.
NIKOLU, rođaka PERU i ost. MIHOVILA (god.)
pok.
Srijeda, 16. srpnja
Gospa Karmelska
Srijeda, 9. srpnja
7 - Ante i Suzana Ćorić n. n.
Marija Propetog Petković
7 - Dejan Piplica za obitelj
Četvrtak, 17. srpnja
18 - Vera Vujičević za sve pok. iz
Četvrtak, 10. srpnja
18 - Mijo i Ružica Marjanović za ob. Vujičević i Šagolj
sve svoje pok.
Petak, 18. srpnja
18 - Ana Rogić za pok. svekra i svePetak, 11. srpnja
krvu te ostale pok. iz ob. Rogić
Sv. Benedikt
18 - Dj. za pok. rod. MARU i ILISubota, 19. srpnja
JU Barišić
7 - Ljubica Šaravanja za sve svoje
pok.
Subota, 12. srpnja
7 - Ob. Blažević za pok ILIJU i
MILKU Blažević te pok. LUCU Nedjelja, 20. srpnja
sv. Ilija
Petric
8 - Rana misa (Buna)
Nedjelja, 13. srpnja
11 - Misa za narod (Buna)
8 - Rana misa (Buna)
9,30 - Misa za narod na Buni
11 - Mlada Misa don Tomislava
Zupca u Čitluku
(nema pučke Mise na Buni)
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RASPORED SVETIH MISA
21. 7. 2014. - 27. 7. 2014.

RASPORED SVETIH MISA
28. 7. 2014.- 3. 8. 2014.

Ponedjeljak, 21. srpnja
Ponedjeljak, 28. srpnja
Sv. Lovro
7 - Ob. Novaković za sve pok. iz
7 - Spaso Raguž za pok. PAVU i ob. Novaković i Šarić
BOŽICU Marić
18 - Ob. za pok. IVU Zlomislić
Utorak, 22. srpnja
Utorak, 29. srpnja
Sv. Marija Magdalena
Sv. Marta
7 - Veselko Blažević i Stoja 7 - Slavko Brljević za pok. rod.
Gakić za pok. ŠTEFU i
FRANU i LJERKU te braću
VINKA (m.) Kos
PERU i NIKOLU
Srijeda, 23. srpnja
Srijeda, 30. srpnja
Sv. Brigita
7 - Ob. Nade Raguž za pok.
7 - Ivan i Mladenka Rogić za NIKOLU
obitelj
Četvrtak, 31. srpnja
Četvrtak, 24. srpnja
sv. Ignacije Lojolski
18 - Irena Bošković za pok. o. 18 - Mario Rotim i Sanja Rajić s
BRANKA Andrića i ost. pok. iz ob. za pok. ANTU, DRAGICU,
ob.
JOZU i MARICU Rotim
Petak, 25. srpnja
Petak, 1. kolovoza
sv. Jakov
sv. Alfon Liguori
18 - Tomislav i Branka Soldo za 18 - Ob. za pok. DARKA i
obitelj
DRAŽENKU Marčinko (god.)
0
Subota, 26. srpnja
Subota, 2. kolovoza
Sv. Joakim i Ana
Gospa od anđela
7 - Ob. Jurković za pok. SLAVKU 7 - Ob. za pok. NIKOLU Krtalića
(ž.) i RAFAELA (m.) te sve pok. iz 17 - Vjenčanje: Antoni Čarapina i
ob. Jurković i Marić
Marsela Barišić
Nedjelja, 27. srpnja

Nedjelja, 3. kolovoza

8 - Rana misa (Buna)
9,30 - Misa u Blagaju
11 - Misa za narod (Buna)

8 - Rana misa (Buna)
11 - Misa za narod (Buna)
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