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): Rajka Kulaš 20,
Ilija Perić 10, Tomo Soldo 20.
Kruh sv. Ante (KM): Dragan Tomić
20, N. N. 20.
Za crkvu u Blagaju (KM): Za crkvu (KM): Spaso Raguž 100,
Nikola Blažević 30, od krštenja Luke
Stanića 100, od krštenja Marka Dragića
100, N. N. 50, Jure Miličević 50.
Za prijevoz i klupe u crkvi: Anđa
Jozić 50, Marinko Jarak 50, Neda
Gadžić 20, Rajka Kulaš 50.

Sakrament svete ženidbe žele sklopiti:
- Danijel Kožul, sin Anđin iz župe Široki
Brijeg i Ivana Jozić. kći Blažova i Vesne
r. Soldo iz naše župe. Njihovo vjenčanje
predviđeno je na Buni, 8. 8. 2015. u
16,30 sati.
Ako netko zna za neku ženidbenu zapreku dužan je javiti u župni ured.
Madence neka prati Božji blagoslov.
Žrtve II. svjetskoga rata
Podataka o žrtvama II. svjetskoga rata
uvijek nedostaje pa se zbog toga nemojte ustručavati napisati što veći broj
poznatih vam stvari. Produžen je rok
prijave poginulih i nastradalih, jer želim
imati što više podataka kako bismo ih
mogli dostaviti zaduženima od Crkve te
iz pijeteta prema žrtvama učiniti najbolji
mogući posao popisa žrtava.

Klupe u crkvi
Ovih dana pristigle su nam crkvene
klupe iz Njemačke. Darovane klupe
posložene su kako je najbolje bilo
moguće. Tijekom mjeseca kolovoza
biti će modificirane klupe koje treba
urediti, a naručeno je novih deset klupa
koje će se uklopiti s dopremljenim klupama. Prijevoz i papiri koštali su 2465
KM, naručene klupe bez obšivanja
koštat će 3150 KM. Nadam se da će
do početka devetoga mjeseca biti Ispovijed starih i bolesnih u našoj župi
uoči Velike Gospe:
posložene u našoj župnoj crkvi.
Proslava Velike Gospe u Nevesinju
Župnik nevesinjski, don Ante Luburić,
poziva sve hodočasnike i vjernike na proslavu BDM na nebo uznesenu u Nevesinje
s početkom u 11 sati.
Udruga umirovljenika organizira prijevoz
autobusom Velikoj Gospi u Nevesinje. Polazak je iz Ortiješa u 9,20 sati. Prijaviti se
možete na broj tel. 063 844 132 najkasnije
do 10. kolovoza. Cijena karte je 11 KM.

• ponedjeljak, 10. kolovoza 2015.
od 8 sati u Kosoru, Gnojnicama,
Dračevicama i Kočinama
• utorak, 11. kolovoza 2015.
od 8 sati u Hodbini, Brodarima, Buni i
Ortiješu
Svećenik će obići samo one koji se prijave.

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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2. kolovoza 2015.; godište IX., br. 15/2015. (201);

LITURGIJSKA GODINA “B”

MISIONAR, DON VELIMIR, PONOVNO MEĐU NAMA
Prve nedjelje mjeseca srpnja naš je
mladomisnik, don Marin Skender,
proslavio svoju Mladu Misu u rodnoj
župi Potoci pokraj Mostara. Za vrijeme
mladomisničkoga ručka župnik don
Nikola susreo se s bivšim župnikom
župe Blagaj-Buna, don Velimirom
Tomićem, koji se nalazi u Tanzaniji
zajedno s našim don Bernardom i
dogovorio njegov posjet našoj župi
na posljednju nedjelju u mjesecu. U
župi zakazane tri svete Mise: dvije
na Buni, jedna u Blagaju. Župnik s vjernicima uranio kako bi pripremio sve za misno
slavlje u “svetištu”, ali dade Bog koju kap kiše pa odlučiše ranu svetu Misu slaviti u
crkvi. Crkva puna naroda, mnoge gospođe mašu lepezama pokušavajući izbjeći vrućinu
i sparinu. Misionar započinje misno slavlje riječima kako mu je hladno jer je navikao na
više temperature. Prenosi don Bernardove pozdrave i upućuje narod u nedjelju sv. Kristofora objašnjavajući misijsku akciju MIVA - pomoć misionarima za kupnju vozila kako bi
spasili živote i vratili zdravlje bolesnika, siromašnima te omogućiti mladima pristup školi,
doći do vjernika koji ih očekuju. Mladi čitaju čitanja, a župnik naviješta Evanđelje. Don
Velimir u propovijedi pravi paralele između afričkoga i našega načina življenja upućujući
narod na vjeru u Boga i mirniji i prirodniji način života bez žurbe i stresa.
Na kraju svete Mise župnik je zahvalio misionaru na njegovu dolasku u bivšu župu te
rekao: “Draga braćo i sestre, u današnjem Evanđelju čuli smo kako su dvojica apostola,
Filip i Andrija, pomogli Isusu u dijeljenju kruha i riba. Krist je slao dvojicu po dvojicu na
razne strane svijeta želeći da krste narod u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Tako su i naša
dva bivša župnika pošla u Tanzaniju činiti što je Krist tražio od svojih apostola. I oni danas
dijele kruh euharistijski i svagdanji, a da bi mogli doći do potrebitih i gladnih duhom i tijelom potrebno im je prometalo. Ravnateljstvo PMD-a u BiH pokrenulo je akciju MIVA te
je ravnatelj don Ivan Štironja u subotu dostavio promidžbeni materijal: naljepnice i mirise
za automobile s likom sv. Kristofora, zaštitnika vozača. Taj promidžbeni materijal dijelit
će naši ministranti, a vi štogod ubacite u košare koje ćemo poslati našim misionarima. To
će ujedno i biti prava MIVA-MI-VAMA. Poslije misnoga slavlja uslijedio je blagoslov
vozača i vozila te smo nakon toga krenuli u Blagaj gdje se također okupio velik broj
vjernika. Treću svetu Misu slavili smo u “svetištu” pokraj rijeke Bune na Buni. Nakon
misnoga slavlja pristigli su susjedni svećenici te smo nedjeljno poslijepodne proveli u
lijepom i ugodnom razgovoru.
Za MIVU i misionare prikupljeno je 1284,00 KM koje će im poslužiti za daljnji rad. Zahvaljujemo svima na prilogu za misije.

OSAMNAESTA NED./GOD.
RASPORED SV. MISA

DEVETNAESTA NED./GOD.
RASPORED SV. MISA

DVADESETA NED./GOD.
RASPORED SV. MISA

DVEDEST I PRVA NED./GOD.
RASPORED SV. MISA

Ponedjeljak, 3. kolovoza
sv. Stjepan. našašće
7 - Ob. za pok. DARKA (m.) i
DRAŽENKU Marčinko

Ponedjeljak, 10. kolovoza
sv. Lovro
7 - Nikola i Ruža Blažević za pok.
sina ILIJU te rod. ILIJU, MILKU
i LUCU

Ponedjeljak, 17. kolovoza
7- Slavka Božić za pok. supruga
KAŽIMIRA te sinove MARINKA i LJUBOMIRA

Ponedjeljak, 24. kolovoza
sv. Bartolomej, apostol
18 - Ob. za pok. AMBRU
Pavlovića (1. god.)

Utorak, 18. kolovoza
7 - Boža Puljić za sve pok. iz ob.
Puljić i Moro

Utorak, 25. kolovoza
7 - Bosiljka Petrović za pok. rod.
KATU i JURU Livaja

Srijeda, 19. kolovoza
7 - Ob. Vrebac za pok. TOMISLAVA i MARICU Antičević

Srijeda, 26. kolovoza
7 - Mirko Perić s ob. za pok. brata
MLADENA

Četvrtak, 20. kolovoza
sv. Bernard
18 - Ob. Ivana Petrovića za sve
pok. iz ob. Petrović i Kolar

Četvrtak, 27. kolovoza
sv. Monika
18 - Božica Perić za pok. oca
VIDU, majku LUCU, brata
NIKOLU te rođaka PERU i ost.
pok.

Utorak, 4. kolovoza
sv. Ivan Marija Vianney

Utorak, 11. kolovoza

7 - Anđa Jozić s dj. za pok. muža sv. Klara
7 - Ob. Krtić za pok. roditelje
PETRA
ANTU i JELKU
Srijeda, 5. kolovoza
Gospa Snježna
7 - Magdalena i Gabrijela Jurić za
pok. djeda JAKOVA i baku IVKU

Srijeda, 12. kolovoza
7 - Ljubica Šaravanja za sve svoje
pok.

Četvrtak, 6. kolovoza
Preobraženje Gospodinovo
18- Ob. Kovačević za
TOMISLAVA (3. god.)

Četvrtak, 13. kolovoza
18 - Luca Nikolić za pok. rod.
MATU i MARU te brata IVU
Marušića

pok.

Petak, 7. kolovoza, Prvi Petak
17,30 Ispovijed
18- Neda Gadžić za pok. supruga
LAKANA, brata SREĆKA, zaovu KATU, roditelje, svekra i
svekrvu te sve pok. iz ob. Kuran i
Gadžić
Subota, 8. kolovoza, sv. Dominik
7 - Ob. Janka Mlikote za pok.
RUŽU i ost. pok. iz ob. Mlikota te
pok. IVANA Krtića
16, 30 - Vjenčanje: Danijel Kožul
i Ivana Jozić
Nedjelja, 9. kolovoza
8- Rana Misa
11- Sveta Misa za narod
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Petak, 14. kolovoza,
sv. Maksimilijan Marija Kolbe
18 - Daria Puljić za pok. majku
ANĐU Rajič i ost. pok.
Subota, 15. kolovoza,
Velika Gospa
8 - Misa za narod (Buna)
Nedjelja, 16. kolovoza
8- Rana Misa
11- Sveta Misa za narod

Petak, 21. kolovoza
sv. Pio X.
18 - Ob. Tomić za pok. rod. ILIJU
i MARTU (1. god)
Subota, 22. kolovoza
BDM Kraljica
7 - Rajka Kulaš s ob. za pok. muža
PERU (god.)
Nedjelja, 23. kolovoza
8 - Rana Misa
11 - Sveta Misa za narod

Petak, 28. kolovoza
sv. Augustin
18 - Antun Obradović za pok.
LUCIJU Bošković
Subota, 29. kolovoza
Glavosjek
7 - Mile i Ivka Prusina za sve svoje
pokojne
Nedjelja, 30. kolovoza
8 - Rana Misa
9,30 - Misa u Blagaju
11- Sveta Misa za narod
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