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 2014. godinu nastavit će dolazit po
dosadašnjem popisu. Pretplata ostaje
ista i plaća se u mjesecu siječnju.
Župni vjeronauk i sekcije započeli
smo prošloga tjednapo već ustaljenom
rasporedu. Susreti HKM-ovaca srijedom započinju od ovoga tjedna (22.
1. 2014.).
U nedjelje, 19 i 26. siječnja, uz svete
Mise moći ćete dati svoj obiteljski
prilog za godišnje čišćenje crkve i
cvijeće kojim ukrašavamo oltarište.
Misne nakane: Obiteljske misne nakane (od Stepinčeva do kraja građanske
godine) primat ću poslije blagoslova
obitelji kao i prošle godine. Mnogi su
pohvalili pravedan način rasporeda
misnih nakana pa ću zadržati takav
običaj i dalje. Do kraja mjeseca donesite napisane misne nakane koje ću
složiti u godišnji kalendar i blagovremeno objaviti u župnom listu.

Za župni list (KM): Nedjeljko
Marjanović 15, Ivka Stojanović 10,
Janja Vijačkić 30, Stanko Puljić
20, Lucija Rajka Kulaš 10, Spaso
Raguž 10, Nada Mandarić 10, Vide
Bošković 10.
Za crkvu: Jakov Karlović 100, Od
krštenja Mateja Pavlovića 50, Od
krštenja Andreja Zlomislića 50, Stjepan Džeba 100 KM.
Kruh sv. Ante i Karitas (KM):
Božana Tomić 20, Marija Petrović
50.
Blagoslov svijeća. U nedjelju, 2.
veljače je blagdan Prikazanja Gospodinova u hramu-Svijećnica. Sveta
Mise u 8 i 11 sati. Pod Misama će biti
i blagoslov svijeća koje ćete moći nabaviti prije svetih Misa.
Molitvena osmina za jedinstvo
kršćana započela je jučer, 18. 1. i
traje do blagdana Obraćenja sv. Pavla
(25. 1.). Kroz ove dane molimo s Isusom “Da svi budemo jedno”.

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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19. siječnja 2014.; godište VIII., br. 2/2014. (163);

LITURGIJSKA GODINA “A”

Svijećnica - Svjetlo na prosvjetljenje
naroda
Svijećnica je blagdan svjetla. A za
Ivana Krstitelja je rečeno „ne bijaše on
svjetlo nego da posvjedoči za svjetlo“.
Isus je svjetlo svijeta, a i kršćanin je to
isto, i Marija je to isto.Ona je uljanica
koja drži u sebi to ulje koje svijetli kad
je upaljeno, Isusa. I zato se u hramu
jeruzalemskome četrdeset dana nakon
Isusova rođenja dogodilo mnogo toga.
Izvana gotovo ništa. Izvana je sve
bilo uobičajeno, jer žena je nakon
četrdeset dana bila dužna poći u hram
radi očišćenja. Potrebno je bilo za
očišćenje.prinijeti dvije grlice ili dva
golubića Evo, netko tko gleda srcem
približio se njima, potaknut Duhom
Svetim. Primio je iz Marijinih ruku
Njezina Sina, a Ona ga je s povjerenjem predala u ruke starca Šimuna.
Poznata je majčina privrženost djetetu, koja nekada zna prijeći u posesivnost.
Marija neprestano izlazi iz sebe, nadilazi sebe, prepoznavajući Božji govor
i u osobama s kojima se susreće. Zato je otvorena za susret. Ne zna što će
proizići iz susreta, ali je spremna. Čuje neobične riječi da Šimun Isusa koji je
imao četrdeset dana, četrdesetodnevnog, priznaje Gospodarom. Gospodarom
priznaje nekoga tko još ne zna govoriti. Ali Šimun gleda dublje od površine
tijela. Duh Sveti mu je objavio da to nije obično dijete, iako se obukao u
običnost, u neznatnost, uobičajenost, daleko od svake senzacionalnosti i senzacionalizma. Jer stvari se i ne događaju na toj razini, na razini «draškanja»
osjetila nego na razini dodirivanja srca. Marija je sebe svojevremeno prikazala, prinijela Ocu, predala se sva u vrlo ranoj dobi. Naučila je predavati sebe
većem od sebe. Naučila je realno računati sa svojom neznatnošću, stavljajući
je u kontekst Božje svemoći.

2. NEDJELJA KROZ GODINU
Iv 1, 29-34

U

ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi
k njemu pa reče: »Evo
Jaganjca Božjega koji odnosi
grijeh svijeta! To je onaj o kojem
rekoh: Za mnom dolazi čovjek
koji je preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam poznavao,
ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.«
I posvjedoči Ivan: »Promatrao
sam Duha gdje s neba silazi kao
golub i ostaje na njemu. Njega
ja nisam poznavao, ali onaj koji
me posla vodom krstiti reče mi:
’Na koga vidiš da Duh silazi i
ostaje na njemu, to je onaj koji
krsti Duhom Svetim.’ I ja sam
to vidio i svjedočim: on je Sin
Božji.«
		

Riječ Gospodnja!

RASPORED SVETIH MISA
20. 1.- 26. 1. 2014.

Ponedjeljak, 20. siječnja
7 - Iva Puljić s djecom za pok.
muža ILIJU (god.)
Utorak, 21. siječnja
7 - Obitelj za pok. Marka Šagolja
(1.god.)
Srijeda, 22. siječnja
7 - Obitelj Vijačkić za sve pok. iz
ob. Vijačkić, Jozić i Martinović
Četvrtak, 23. siječnja
18 - Vinko i Matija Kovačević za
sve svoje pok.
18 - Obitelj za pok. Ivu Pranjić
ud. Pave (1. god).
Petak, 24. siječnja
Sv. Franjo Saleški
18 - Dragica s ob. za pok. muža
Luku Boškovića, svekra i
svekrvu te ost. pok. iz ob.
Subota, 25. siječnja
Obraćenje sv. Pavla apostola
7 - Obitelj Šakota za pok. Maru,
Iliju i Zdravka Pehara
Nedjelja, 26. siječnja
8 - Rana misa
9,30 - Misa u Blagaju
11 - Sveta misa za narod
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3. NEDJELJA KROZ GODINU
Mt 4, 12-23

K

ad je Isus čuo da je
Ivan predan, povuče se
u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području
Zebulunovu i Naftalijevu da se
ispuni što je rečeno po proroku
Izaiji: »Zemlja Zebulunova i
zemlja Naftalijeva, put uz more,
s one strane Jordana, Galileja
poganska –narod što je sjedio
u tmini svjetlost vidje veliku;
onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.«
Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se jer približilo se
kraljevstvo nebesko!« Prolazeći
uz Galilejsko more, ugleda dva
brata, Šimuna zvanog Petar i
brata mu Andriju, gdje bacaju
mrežu u more; bijahu ribari. I
kaže im: »Hajdete za mnom,
učinit ću vas ribarima ljudi!«
Oni brzo ostave mreže i pođu
za njim.

RASPORED SVETIH MISA
27. 1. 2014.- 2. 2. 2014.

Ponedjeljak, 27. siječnja
7 - Andrija i Ruža Verkić n. n.
Utorak, 28. siječnja
Sv. Toma Akvinski
7 - Obitelj Marčinko za pok.
Draženku (7. god.) i pok.
Darka Marčinka
Srijeda, 29. siječnja
7 - Janja Pavlović za pok. supruga Stjepana
Četvrtak, 30. siječnja
18 - Kata Škegro za pok. roditelje
Antu i Anđu Filipović
Petak, 31. siječnja
Sv. Ivan Bosco
18 - Anđelko Zlomislić za pok.
ženu Janju, oca Boška, majku
Anđu te tetku Anu
Subota, 1. veljače
7 - Obitelj Tolić za pok. Mariju i Antu Tolića
Nedjelja, 2. veljače
8 - Rana misa
11 - Misa za narod

Riječ Gospodnja!
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