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.
Kruh sv. Ante (KM): Dragan Tomić 20.
Za crkvu u Blagaju (KM): Za crkvu (KM): Ante Sušac 50, Ante
Drljo 100.
Blagdan sv. Ante
Zadnji, 13. utorak sv. Anti, bit će prosljavljen 9. lipnja a blagdan sv. Antuna Padovanskoga pada u subotu, 13.
lipnja. Pobožnost ćemo okruniti sv.
Misom u 18 sati.

Blagaj-Buna

Sveta Misa za poginule branitelje
služit će se u našoj župnoj crkvi na 11.
nedjelju kroz godinu, 14. lipnja 2015.
god. u 11 sati.

7. lipnja 2015.; godište IX., br. 12/2015. (197);

Mlada Misa don Marina Skendera
bit će proslavljena u Potocima, 5. srpnja
2015. god. u 11 sati. Mladomisnik je ostavio u župnom uredu pozovnice koje
možete preuzeti do nedjelje, 21. lipnja,
kako bi mladomsnik mogao znati broj
uzvanika.

Trojedini Bog podario nam
prekrasnu nedjelju. Sunce
nas podiže s odmora i diže
u raspoloženju za proslavu
velike svetkovine, a ujedno
i proslave naslovnika naše
župe i župne crkve u Blagaju,
koja ove godine kalendarski
pada na 31. svibnja. Dolaskom u Blagaj otpočinju pripreme u crkvi i pokraj crkve.
Dočekujući drage vjernike
stižu i dva kombija pjevača s
Teološko-katehetskoga instituta iz Mostara predvođena svojim profesorom glazbe don Nikom Luburićem. Zauzimaju
mjesto pored kipa BDM te uštimavaju instrument i glasove, uzimaju i misna čitanja i
molitvu vjernih. Na početku misnoga slavlja župnik pozdravlja predvoditelja, mladomisnika don Tomislava Zupca, kapelana u župi Studenci, pjevače i don Niku te vjernike koji
su popunili crkvu do posljednjega mjesta kao i one što se nalaze ispred crkve u hladovini
i skrušeno prate sv. Misu, koja je bila pijevna i nekako drugačija. Stare crkve puno su
akustičnije od novih, osjećaj pobožnosti je drugačiji, srce je ispunjenije, lica drugačije
zare, osjeća se na vjernicima kako im se srca napunjaju milosti. Don Tomislav započinje u
ime Presvetoga Trojstva: u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Sva liturgija odiše pod patronatom Svete Trojice, a u prigodnoj propovijedi mladomisnik razlaže, koliko je moguće,
otajstvo Presvetoga Trojstva uzimajući u obzir slike koje pokazuju sličnost koja bi mogla
slušatelje zainteresirati i misli potaknuti na uzdizanje iz svakodnevnice prema nebeskoj
diki.
Cijelo misno slavlje proteklo je skladno i veličanstveno. Na kraju sv. Mise župnik je zahvalio đakonu Marinu Skenderu na njegovu trudu i angažmanu u ovoj župi. U ime cijele
župe darovao mu je tri knjige biblijskih razmišljanja za liturgijske godine A, B i C, koje će
mu biti od koristi u daljnjem duhovnom rastu i promišljanju. Đakon se zahvalio župniku i
vjernicima te iskazao želju, ako to bude biskupova odluka, za ponovnim povratkom u ovu
župu. Nakon udijeljenoga završnoga blagoslova, opet u ime Presvetoga Trojstva, župnik
je vjernike počastio pićem te se s njima zadržao u razgovoru, studente pjevače i kolege
koji su došli čestitati počastio je u crkvenom dvorištu, gdje se ostalo u lijepoj proljetnoj
atmosferi i hladovini. Pri povratku svojim kućama duh je bio drugačiji na čemu zahvaljujemo tvorcu duha, Presvetome Trojstvu.

Mise po grobljima:
- 14. 6. Kočine u 9,30
- 28. 6. Dračevice u 9,30
- 12. 7. Kamena u 14 sati (termin sv.
Mise prebačen s prve nedjelje srpnja
na drugu zbog mlade mise don Marina Skendera, koja bi trebala biti 5. 7.
2015. u Potocima)

Oratorij uz rijeku Bunu
Draga braćo i sestre, ovih dana uređujemo
oratorij (mjesto molitve) pored rijeke
Bune. Nadam se da će do sljedeće
nedjelje biti dovršeno uređenje te ćemo
kroz ljetne mjesece slaviti svetu Misu na
vanjskom oltaru uz rijeku u hladovini.
Pozivam ljubitelje cvijeća da u četvrtak,
Presveto Srce Isusovo slavi se se u 11. lipnja nakon večernje Mise donesu
više naših župa, a posebice u svetištu koju saksiju cvijeća kako bismo uredili
Srca Isusova u Studencima. Svečana vanjski oltar i molitveni prostor.
sv. Misa bit će u 11 sati. Pod sv.
Misom župnik, don Ivo Šutalo, zah- Večer folklora na Buni održat će se u
valit će dragome Bogu na 25. obljet- nedjelju, 14. lipnja 2015. s početkom
nici misništva. Budući da je don Ivo u 19 sati ispred Osnovne škole. Predbio župnik i u ovoj župi pozivam sve stavnici folklora zamolili su sve one koji
one koji mogu neka pođu na sv. Misu bi mogli doprinijeti proslavi da donesu
i don Ivi čestitaju srebreni misnički koji oval meze, koju tacnu kiflica ili pite
jubilej.
ili što slično te predaju organizatorima.
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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ŽUPNI LIST
LITURGIJSKA GODINA “B”

PROSLAVA PRESVETOGA TROJSTVA U BLAGAJU

DESETA NEDJELJA KROZ GOD.
Mt 3, 20 - 35

U

ono vrijeme:
Dođe Isus u kuću. Opet se
skupi toliko mnoštvo da
nisu mogli ni jesti. Čuvši to, dođoše
njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: »Izvan sebe je!«
I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: »Beelzebula ima, po
poglavici đavolskom izgoni đavle.«
A on ih dozva pa im u prispodobama
govoraše: »Kako može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljevstvo u
sebi razdijeli, ono ne može opstati.
Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona
ne može opstati. Ako je dakle Sotona
sam na sebe ustao i razdijelio se, ne
može opstati, nego mu je kraj. Nitko,
dakako, ne može u kuću jakoga ući
i oplijeniti mu pokućstvo ako prije
jakoga ne sveže. Tada će mu kuću
oplijeniti!
Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god
bili grijesi i hule kojima pohule. No
pohuli li tko na Duha Svetoga, nema
oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.« Jer govorahu: »Duha
nečistoga ima.«
I dođu majka njegova i braća njegova.
Ostanu vani, a k njemu pošalju neka
ga pozovu. Oko njega je sjedjelo
mnoštvo. I reknu mu: »Eno vani majke tvoje i braće tvoje, traže te!« On
im odgovori: »Tko je majka moja i
braća moja?«
I okruži pogledom po onima što su
sjedjeli oko njega u krugu i kaže:
»Evo majke moje, evo braće moje!
Tko god vrši volju Božju, on mi je
brat i sestra i majka.«
		
Riječ Gospodnja.
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RASPORED SVETIH MISA
8. 6. 2015. - 14. 6. 2015.

Ponedjeljak, 8. lipnja
7 - Ljuban Brać n. n.
Utorak, 9. lipnja
Trinaesti utorak sv. Anti

18 - Mirko Perić za pok. rod.
IVANA i LJUBICU te tetku
MARU
Srijeda, 10. lipnja
7 - Josipa Markić za pok. MIJU i
VILIMA Zeko
Četvrtak, 11. lipnja
sv. Barnaba
18- Davor Ramljak za žive i pok.
iz obitelji Ramljak
Petak, 12. lipnja
Presveto Srce Isusovo
8- Stjepan Puljić za pok. oca
MIROSLAVA i ost. pok. iz obitelji
Subota, 13. lipnja, sv. Ante
Bezgrješno Srce Marijino
18 - Berislav Barić s ob. za pok.
majku ZORU (1. god.)
Nedjelja, 14. lipnja
8- Misa za narod
11- Misa za poginule branitelje
19 - Večer folklora ispred škole na
Buni

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GOD.

Mk 4, 26 - 34

U

ono
vrijeme:
Isus
govoraše mnoštvu:
»Kraljevstvo je Božje
kao kad čovjek baci sjeme u
zemlju. Spavao on ili bdio,
noću i danju sjeme klija i raste
– sam ne zna kako; zemlja sama
od sebe donosi plod: najprije
stabljiku, onda klas i napokon
puno zrnja na klasu. A čim plod
dopusti, brže se on laća srpa jer
eto žetve.«
I govoraše: »Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u
kojoj da ga prispodobi iznesemo? Kao kad se gorušičino zrno
posije u zemlju. Manje od svega
sjemenja na zemlji, jednoć posijano, naraste i postane veće od
svega povrća pa potjera velike
grane te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice nebeske.«
Mnogim takvim prispodobama
navješćivaše im Riječ, kako već
mogahu slušati. Bez prispodobe
im ne govoraše, a nasamo bi svojim učenicima sve razjašnjavao.
		

Riječ Gospodnja.

RASPORED SVETIH MISA
15. 6. 2015.- 21. 6. 2015.

Ponedjeljak, 15. lipnja
7- Mila Krtalić za pok. muža
MARKA i ost. pok.
Utorak, 16. lipnja
7 - Supruga Stoja sa sinovima za
pok. muža IVANA Previšića
Srijeda, 17. lipnja
7 - Obitelj za pok. IVU (ž)
Zlomislić (1. god.)
Četvrtak, 18. lipnja
18 - Ob. Šimić za pok. rod. ANDRIJU i JANJU te PERU i
MATIJU i pok. JURU i ost. pok.
Petak, 19. lipnja
18 - Spaso Raguž s ob. za pok. rod.
JANJU i IVANA (god.)
19 - Supruga Pava s dj. za pok.
muža MARKA
Subota, 20. lipnja
18 - Ob. Drage Novakovića za
pok. iz ob. Novaković i Šarić
Nedjelja, 21. lipnja
8 - Rana sv. Misa
11- Misa za narod
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