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
Crkveni tisak (Crkva na kamenu, Naša
ognjišta, Mak, Radosna vijest...) za 2013.
godinu nastavit će dolazit po dosadašnjem
popisu. Pretplata ostaje ista i plaća se u
mjesecu siječnju.
U nedjelje, 20. i 27. siječnja, uz svete
Mise moći ćete dati svoj obiteljski prilog
za godišnje čišćenje crkve i cvijeće
kojim ukrašavamo oltarište.
Za župni list (KM): Mirko Perić
Anđelkov 10, Nikola Leko 10, Đuro
Marić 10, Mato Rajić 20.
Za crkvu: Od sprovoda pok. Vlatka
Zelčića 30 KM.
Blagoslov svijeća. U subotu, 2. veljače
je blagdan Prikazanja Gospodinova u
hramu-Svijećnica. Sveta Misa i blagoslov
svijeća bit će navečer u 18 sati.
Pučke misije u župi. Još vas jedanput pozivam na Pučke misije u našoj župi. Održat
će se od 3. veljače do 10. veljače. Program i
raspored imate u letku koji je tiskan početkom
došašća, a umnažan više puta. Potaknite i
svoje kod kuće na ovu jedinstvenu duhovnu
obnovu koja nam je potrebita u ovom vremenu relativizma.

Biskupijsko hodočašće u Rim od 6. do 11.
10. 2013. Putuje se autobusom i brodom.
Hodočastit će se u Asiz, a na povratku u
Loreto. U Rimu ćemo se susresti s Papom.
Hodočastiti ćemo na sveta mjesta i posjetiti znamenitosti. S nama će hodočastiti
naš otac biskup. Za očekivati je da će ovo
hodočašće biti brojnije. Valja nama već
sada znati koliko bi to bilo kako bismo mogli rezervirati smještaj u Rimu. Nadamo se
da cijena hodočašća neće prijeći 500,00
KM. Rok prijave je do 31. siječnja u
župnom uredu, jer se početkom veljače
moraju se rezervirati mjesta.
Financijsko izviješće župnoga ureda.
Župni ured je završio godišnji obračun.
Župa je, nažalost, ostala u dugu od 18
500,00 KM. Potičem sve na osjećaj prema
crkvenim potrebama. Koliko tko može
može. Nema određeno koliko treba, ali
ima obveza prema Crkvi pa ne bi valjalo
preskakati. Od prošlogodišnjih 643 podijeljenih koverata u župni ured se vratilo
točno 300. Kad bi se svi odazvali lako bi
bilo crkvu građevinski dovšavati. Razumijem i vaše potrebe i svakodnevnu recesiju.
Polako ćemo uz pomoć Božju naprijed, a
dragi Bog će providjeti.

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”

PRIKAZANJE GOSPODINOVO U HRAMU
Prije dvije tisuće godina upalilo se jedno svjetlo.
Zvalo se Isus iz Nazareta. Rodio se u Betlehemu. Sasvim nepoznat, tek objavljen pastirima i
svećeniku Šimunu u jeruzalemskom hramu, te
starici Ani koja je prepoznala to Dijete. A prepoznala ga je zato što je u njoj bilo svjetlo koje
je palila i podržavala molitvom i postom sve do
svoje osamdeset i četvrte godine života. Prepoznalo je to svjetlo i Šimunovo srce, jer je i
on molio, te mu je to Svjetlo Božje objavilo da
neće umrijeti prije nego vidi onoga čije će se
svjetlo upaliti i koje više nitko neće moći ugasiti. Maleno je to Svjetlo. Rođeno od nepoznate
djevice iz Nazareta, Marije, čuvano nepoznatim
zaručnikom te djevice, Josipom, progonjeno
od kralja Heroda, u izagnanstvu i u tišini nazaretskoga kraja živjelo do tridesete godine, a da nitko ništa nije o tom Svjetlu znao.
Ono je svijetlilo, sve se više širilo dok nije upalilo najprije Judeju i Galileju, a onda
prešlo na istok, sve do Indije i Kašmira, te na zapad preko Male Azije i Grčke, preko
naših krajeva do Rima i Španjolske, i upalilo cijelu Europu. A onda se iz Europe
proširilo u čitav svijet i više nema gdje ne gori. Nitko nije računao da bi to Svjetlo moglo osvojiti suvremeni svijet i da to Svjetlo ni danas ne mogu ugasiti sva oružja mraka,
nehumanosti i suprotstavljanja. Isus iz Nazareta je Svjetlo svijeta. Rekao je da svaki
koji njemu vjeruje postaje to isto svjetlo. To Svjetlo je došlo na svijet, a mnogi ljudi
su više ljubili mrak, te su okretali leđa tome Svjetlu, jer djela su im bila zla. Pa ipak,
oni nikad nisu mogli uništiti to Svjetlo. Suvremenici i sugrađani Isusa iz Nazareta
htjeli su uništiti i ugasiti to Svjetlo. Oni su ga prikovali na križ i mislili da je konačno
zadnja iskra toga Svjetla uništena. No, tek tada je za njih nastala tragična situacija.
On je uskrsnuo i tako je ta mala iskra Isusa iz Nazareta, povijesne osobe, postala
veličanstvena uskrsna snaga vatre koju više nitko nikad ne može ugasiti. To je Bog
sam, to je snaga neba, vječnosti i apsolutnog prvotnog svemoćnog bića. Tko god upali
svoju savjest, svoje srce i svoju volju na toj svijeći, sam postaje svjetlo i najsnažnija
životna vatra, koja može sve ogrijati, sve osvijetliti i svima darovati život vječni.
Zapravo Crkva, kršćanska vjera i svaki čovjek s iskustvom Duha Svetoga doživljavaju
kako mu se svi suprotstavljaju, a on unatoč suprotstavljanju sve pobjeđuje. Mrak se
suprotstavlja svijeći, ali ona pobjeđuje osvjetljuje i uništava mrak. Zato danas kršćani
u crkvi blagoslivljaju svijeće, čuvaju ih za trenutak svoje smrti, kako bi kroz mrak i
nepoznanicu smrti ušli u svjetlo j sigurnost života. Ništa ne trebamo danas toliko koliko milijune svijeća upaljenih na Isusu iz Nazareta, ljudi koji vjeruju, koji se ne boje
i koji znaju da je život neuništiv, te da je čovjek najsretniji kad je s Bogom.

2. NEDJELJA KROZ GODINU

Iv 2, 1-11

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U

ono vrijeme bijaše svadba
u Kani Galilejskoj. Bila
ondje Isusova majka.
Na svadbu bijaše pozvan i Isus i
njegovi učenici. Kad ponesta vina,
Isusu će njegova majka: “Vina
nemaju.” Kaže joj Isus: “Ženo, što
ja imam s tobom? Još nije došao
moj čas!” Nato će njegova mati
poslužiteljima: “Što god vam rekne,
učinite!” A bijaše ondje Židovima
za čišćenje šest kamenih posuda
od po dvije do tri mjere. Kaže Isus
poslužiteljima: “Napunite posude
vodom!” I napune ih do vrha. Tada
im reče: “Zagrabite sada i nosite
ravnatelju stola.” Oni odnesu. Kad
okusi vodu što posta vinom, a nije
znao odakle je - znale su sluge koje
zagrabiše vodu - ravnatelj stola
pozove zaručnika i kaže mu: “Svaki
čovjek stavlja na stol najprije dobro
vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si
čuvao dobro vino sve do sada.”
Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus
prvo znamenje i objavi svoju slavu
te povjerovaše u njega njegovi
učenici.
Riječ Gospodnja
2

RASPORED SVETIH MISA
21. 1. 2013. - 27. 1. 2013.

Ponedjeljak, 21. siječnja-sv. Agneza
7 - Mario Tomić za pok. oca
JURU i ost. pok.
Utorak, 22. siječnja - sv. Vinko
7 - Ivica Dragičević za pok. RANKA
Markotića, IVANA i DRAGICU
Dragičević te ANTU Rozića
Srijeda, 23. siječnja
7 - Blaženka Rotim s ob. za pok.
oca SLAVKA Matića
Četvrtak, 24. siječnja-sv. Franjo S.
18 - Vinko i Matija Kovačević
za pok. rod., sestre RUŽICU,
č.s IVANU, DANICU i MARTU
i ost. pok. iz ob. Kovačević i Marić
Petak, 25. siječnja - Obraćenje sv. Pavla
18 - Anđelko Zlomislić za pok.
suprugu JANJU, rod. BOŠKA
i ANĐU te pok. ANU
Subota, 26. siječnja - sv. Tim. i Tit
7 - Ivan i Mladenka Rogić za pok.
očeve SMILJANA Stojanovića
i ANDRIJU Rogića
Nedjelja, 27 siječnja
8 - Rana misa
9,30 - Misa u Blagaju
11 - Pučka misa

3. NEDJELJA KROZ GODINU
Lk 1, 1-4; 4, 14-21

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

K

ad već mnogi poduzeše
sastaviti
izvješće
o
događajima koji se ispuniše
među nama - kako nam to predadoše
oni koji od početka bijahu očevici
i sluge Riječi - pošto sam sve, od
početka, pomno ispitao, naumih
i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu
napisati da se tako osvjedočiš
o pouzdanosti svega u čemu si
poučen. A Isus se u snazi Duha
vrati u Galileju te glas o njemu
puče po svoj okolici. I slavljen
od sviju, naučavaše po njihovim
sinagogama. I dođe u Nazaret,
gdje bijaše othranjen. I uđe po
svom običaju na dan subotni u
sinagogu te ustane čitati. Pruže mu
Knjigu proroka Izaije. On razvije
knjigu i nađe mjesto gdje stoji
napisano: Duh Gospodnji na meni
je jer me pomaza! On me posla
blagovjesnikom biti siromasima,
proglasiti sužnjima oslobođenje,
vid slijepima, na slobodu pustiti
potlačene, proglasiti godinu milosti
Gospodnje. Tada savi knjigu, vrati
je poslužitelju i sjede. Oči sviju u
sinagogi bijahu uprte u njega. On
im progovori: “Danas se ispunilo
ovo Pismo što vam još odzvanja u
ušima.”
Riječ Gospodnja

RASPORED SVETIH MISA
28. 1. 2013. - 3. 2. 2013.

Ponedjeljak, 28. siječnja-sv. Toma A.
7 - Ob. za pok. DRAŽENKU (ž)
(1. god.) i DARKU Mačinko
Utorak, 29. siječnja
7 - Janja Drljo za pok. svekrvu VIDU,
svekra VJEKOSLAVA, sina
DRAGANA i oca ANTU Miljaka
Srijeda, 30. siječnja
7 - Mijo Marjanović n. n.
Četvrtak, 31. siječnja-sv. Ivan Bosko
18 - Dragica za pok. muža LUKU
Boškovića, svekra IVANA,
svekrvu ANICU te ost. pok. iz ob.
Petak, 1. veljače
18 - Vinko Puljić za pok. rod.
IVANA i MARU
Subota, 2. veljače - Svijećnica:
blagoslov svijeća
18 - Vinko i Jela Pavlović za pok.
rod. BOŠKA, JANJU, IVANA
i MILU (ž) i ostale pok.
Nedjelja, 3. veljače - Početak
pučkih misija
8 - Rana misa
11 - Pučka misa

3

