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): Ljubo Palac 10, Raspored župnog vjeronauka i sekcija:
Kata Barišić 10, Slavko Nikšić 10, - ponedjeljak (poslije jutarnje smjene):
5. ili 6. razredi
Dragica Bošković 10, N. N, 10.
Jedan tjedan 5a, 5b i 5c
Za crkvu (KM): Dragan Barišić 100, Drugi tjedan 6a, 6b, 6c i 7 d.
Slavko Nikšić 50, Šćepo i Anica Puljić - utorak (poslije jutarnje smjene):
7. razredi
200, N. N. 30, Ljuban Pavlović 100,
20
sati
proba
pjevanja za zbor “Mir”
Ivan Bevanda 100, Tomislav Soldo 100,
Marin Ćorić 100, Zdravko Pavlović 100, - srijeda:
Marinko Perić 100, N. N. 50, Miho Marić 20 sati HKM (prvi susret 15. 10.)
- subota:
stalaže od hrastovine za crkveni tisak.
9 - 9,45: 3. razred
Župni vjeronauk započet ćemo u
9,45 - 10,30: prvopričesnici
ponedjeljak, 15. rujna
10,30 - 11,15: krizmanici (dječaci)
11,15 - 12,00: krizmanici (djevojčice)
Ženidbeni navještaji:
Sakrament sv. ženidbe žele sklopiti:
11,15 - 12,00: ministranti
- Jure Filipović, sin Željkov i Vesne r. 11,00 - 12,00: svirači klavira i harmonike
Sivrić iz naše župe i Anamari Glavaš,
kći Smiljanova i Verke r. Vukoja iz 12,00 - 13,00: Mali zbor: “Put ljubavi”
župe Drinovci. Njihovo vjenčanje 13,00 - 14,00: svirači gitare
predviđeno je u Drinovcima 21. rujna 13,00 - 14, 00: medijska sekcija
2014.
18,30: Proba pjevanja za zbor “Mir”
- Mario Vučina, sin Stjepanov i Anke
r. Galić iz naše župe i Nikica Filipović,
kći Zoranova i Silvane r. Bukvić iz - tamburaši po dogovoru s voditeljem
župe sv. Petra i Pavla iz Mostara. Njihovo vjenčanje predviđeno je u Mo- - 1. i 2. razredi imat će svoje susrete u
staru 27. 9. 2014.
župi prigodno: sv. Nikola, Stepinčevo,
Ako netko zna za neku ženidbenu o Uskrsu.
zapreku dužan je javiti u župni ured.
Mladence neka prati Božji blagoslov.
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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31. kolovoza 2014.; godište VIII., br. 17/2014. (178);

LITURGIJSKA GODINA “A”

PONOVNO SMO U NAŠOJ CRKVI
U dogovoru s mjesnim biskupom Ratkom
Perićem odlučili smo uređenje crkve obilježiti
svečanom svetom Misom 7. 9. 2014. u 11 sati.
Misno slavlje započelo je procesijom kroz
crkvu koju je predvodio naš novi suradnik
na Buni, bogoslov Marin Skender, zatim
ministranti, drugi bogoslovi te svećenici koji
su bili u koncelebraciji i biskup Ratko. Drago
nam je bilo vidjeti da se naš narod odazvao
te dupke napunio crkvu i crkveno dvorište.
Svi smo zajedno uživali u novom uređenom
Božjem hramu. Nakon svete Mise vjernici su
ostali u razgovoru ispred crkve a gosti su se
počastili u župnoj kući.
Početak radova u crkvi započeo je prije
4 mjeseca, točnije 5. 5. 2014. Najprije skela, pa žbuka, pa instalacije, izgradnja
ispovjedaonice, knaufarski radovi. Zatim su uslijedili kamenorezački, tesarski i
drugi radovi. Gledalo se završiti što više u ovoj fazi. Kada se započelo s unutarnjim
uređenjem crkve onda se nije moglo ostaviti na pola nedovršen posao, makar onih
radova koje je trebalo uraditi. Važna je bila ideja vodilja uređenja crkve, a to je: Od
Navještenja do Kalvarije i Uskrsnuća. Na prozorima iznad kora zamišljen je vitraj
Navještenja Gospodinova, a oltarska slika prizor Kalvarije, djelo akademskoga slikara
Josipa Biffela; na oltaru se slavi spomen čin Isusove muke smrti i Uskrsnuća. Stubovi
crkve su apostoli koji su zamišljeni kroz vitraje na 12 prozora. Skice za njih naslikala
je akademska umjetnica Blaženka Salavarda. Ideja vodilja treba biti realizirana i
dalje, ali to neće biti toliko zahtjevno kao što je to bio ovaj veliki poduhvat koji smo
zajednički iznjedrili.
Zahvaljujem svima na kamenčiću mozaika kojega ste ugradili u našu crkvu i presretan
sam što smo uspjeli sagraditi lijepi hram Božji u kojem ćemo se Bogu moliti, žrtve
prikazivati, hvale uzdizati. Ne želim poimence nabrajati sve one koji su na bilo
koji način pomogli, jer ću zaboraviti istaknuti najzaslužnije, a to su ona usta koja
su upućivala Bogu molitvu da bi djelo naših ruku uspjelo. Njima posebna zahvala.
Naravno da je pred nama još dosta poslova, ali vjera u Božju providnost vodit će nas
i dalje naprijed.
Dragi vjernici, neka nam bude na ponos ova prelijepa župna crkva u kojoj smo
okupljeni ne samo dvojica ili trojica, kako reče prošlonedjeljno evanđelje, sabrani na
molitvu, nego nas ima i malo više te nam je crkva mala. Daj Bože da bude sve manja
i manja zbog dolaska vjernika na Misu i molitvu.
Svakako ću na kraju ovoga župnoga lista potaknuti vas da pokušamo do Božića izmiriti
dugove te Božić u miru i s Bogom i ljudima proslaviti. Ima pred nama dovoljno
vremena pa koliko tko može kroz ova 3-4 mjeseca. Ako i ne možete ima još Božića...

24. NED. KROZ GOD.
Iv 3, 13-17

U

ono vrijeme: Reče Isus
Nikodemu: “Nitko nije
uzašao na nebo doli onaj
koji siđe s neba, Sin Čovječji.
I kao što je Mojsije podigao
zmiju u pustinji tako ima biti
podignut Sin Čovječji da svaki
koji vjeruje u njemu ima život
vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina
Jedinorođenca da nijedan koji u
njega vjeruje ne propadne, nego
da ima život vječni. Ta Bog nije
poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po
njemu.”
		Riječ Gospodnja

RASPORED SVETIH MISA
15. 9. 2014. - 21. 9. 2014.

23. NEDJELJA KROZ GODINU
Mt 18, 15-20

Ponedjeljak, 15. rujna
Gospa Žalosna
7 - Mara Drljo s dj. za pok. muža
MATU

ono vrijeme reče Isus
svojim
učenicima
ovu
prispodobu:
“”Kraljevstvo je nebesko kao
kad domaćin rano ujutro izađe
najmiti radnike u svoj vinograd.
Pogodi se s radnicima po denar
na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje
druge gdje stoje na trgu besposleni. I oni odoše. Izađe opet o
šestoj i devetoj uri te učini isto
tako. Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. Pa
kada dođu oni prvi, pomisle da
će primiti više, ali i oni prime
po denar. A kad primiše, počeše
mrmljati protiv domaćina:
Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i
ovomu posljednjemu dati kao
i tebi. “Tako će posljednji biti
prvi, a prvi posljednji.”

Utorak, 16. rujna
Sv. Kornelije i Ciprijan
7 - Marijan Marčinko za pok. majku RUŽU, oca GRGU, sestru
ANICU i ost. pok. iz obitelji
Srijeda, 17. rujna
Kvatre
7 - Ankica Knezović za pok. rod.
BOŽU i LJUBICU Planinić, te
svekra i svekrvu ANDRIJU i IVU
Četvrtak, 18. rujna
18 - Janja Dragoje s dj. za pok.
muža MARKA
Petak, 19. rujna
Kvatre
18 - Obitelj Zekić za pok. STJEPANA Zekića i ost. pok. iz ob.
Subota, 20. rujna
Kvatre
7 - Jozip Vranjkić za pok. oca NIKOLU (god.), majku JANJU, brata
MILENKA i ost. pok. iz ob.
18,30 Vjenčanje:
Ivan Vidošević i Ana Miličević
Nedjelja, 21. rujna
8 - Rana misa
11 - Sv. Misa za narod

U

		Riječ Gospodnja

RASPORED SVETIH MISA
22. 9. 2014.- 28. 9. 2014.

Ponedjeljak, 22. rujna
7 - Mladenka Rogić na čast Krvi
Kristove
Utorak, 23. rujna
Sv. Pio iz Pietrelcine
7 - Supruga s dj. za pok. ZDRAVKA Leku
Srijeda, 24. rujna
7 - Slaven Tikvić s ob. za pok. rod.
DRAGICU i VINKA
Četvrtak, 25. rujna
7 - Obitelj za pok. MARKA
(1. god.) i DANICU Vučina
18 - Marijan i Marica Tomić s ob.
za pok. roditelje IVANA i JOZEFINU Tomić, te STANU Petrović
Petak, 26. rujna
Sv. Kuzma i Damjan
18 - Ruža Marjanović za pok. svekra MIJU, svekrvu ŠIMU i ostale
pok. iz ob. Marjanović i Mijić
Subota, 27. rujna
Sv. Vinko Paulski
7 - Obitelj Perutina za pok.
VANJU (god.)
18 - Obitelj za pok. MARTU
Tomić
Nedjelja, 28. rujna
8 - Rana Misa
9,30 - Misa u Blagaju
11 - Misa za narod
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