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

Sutra, 2. ožujka neće biti nas- Euharistijsko klanjanje bit će u
tave pa samim tim neće biti ni četvrtak, 5. ožujka 2015. u 17,30
župnoga vjeronauka.
sati.
Za župni list (KM): Marinko Ja- Poslije Mise susret s članovima
rak 30, Luca Nikolić 10, Mira udruge žena sv. Veronika.
Krtalić 10, Bosiljka Petrović 10.
Prvi Petak pada na 6. ožujka.
Sastanak
za
roditelje Koji obavljaju pobožnost moći će
ovogodišnjih prvopričesnika bit
će u subotu, 7. ožujka u 11 sati u se ispovjediti tijekom pobožnosti
Križnoga puta.
župnoj dvorani.
Obavijest roditeljima
Pobožnost križnoga puta tijekom prvopričesnika
korizme je petkom u 17.30, pola
sata prije večernje svete mise, u Na kratkom sastanku dogovorit
ćemo detalje oko Prve sv. Pričesti
našoj crkvi na Buni.
kada ćete biti upoznati o bližoj priSusreti HKM-a predviđeni su sri- pravi za proslavu toga dana. AKo
jedom u 20 sati po ustaljenom ra- još netko nije donio djetetov krssporeu kojega možete vidjeti na
ni list ili potvrdu neka to učini do
našoj župnoj web stranici.
roditeljskoga sastanka.
Godišnji Križni put naše župe na
brdo Hum poviše Mostara bit će na Obavijest krizmanicima
Četvrtu korizmenu nedjelju, 15. Što prije donijeti potvrde od vaših
ožujka 2015. Polazak s autobusom
ispred crkve u 15,30 sati. Početak kumova da mogu sudjelovati kao
Križnoga puta kod prve postaje u kumovi u slavlju potvrde. Također
16 sati.
i vi donesite potvrde i krsne listove.
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
Blagaj-Buna

1. ožujka 2015.; godište IX., br. 5/2015. (191);

LITURGIJSKA GODINA “B”

POPIS NEDUŽNIH ŽRTAVA II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA

Komisija Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije BiH za
hrvatski martirologij, koju su zajednički
osnovale obje BK u hrvatskom narodu,
provodi veliko istraživanje o stradanju
hrvatskoga naroda u II. svjetskom ratu
i poraću
te želi doći do svakoga pojedinca koji
je poginuo u tome periodu ili stradao
zbog ratnih posljedica. Osim prvotne
namjene da popiše svakoga pojedinog katolika – žrtve rata u Hrvatskoj
i BiH, Komisija ima za cilj na osnovi
istraživanja i autentičnih podataka doći i
do mogućih kandidata za crkveni postupak svjedočanstva vjere – mučeništva, a
s time i do uzdizanja na čast oltara.
Blagopokojni naš biskup msgr. Pavao Žanić, među prvim biskupima
Crkve u Hrvata još u onoj državi (1988. godine) koja se nikako ne
može amnestirati od velikih zločina nanesenih nedužnim ljudima, jednako svećenicima, redovnicima i redovnicama i vjernicima, učinio je
u suradnji sa svećenicima – župnicima bitan korak. U najvećem dijelu
župa došlo se do osnovnih podataka. Ipak, to djelo, koliko god bilo veliko, nije potpuno i zaokruženo. Nije provedeno u Mostaru.
Poštovani župljani, molimo Vas za suradnju u prikupljanju podataka
o svima onima (svima Vašima) koji su stradali u II. svjetskom ratu i
poraću. Potrebni formulari koji se trebaju ispuniti i kasnije dostaviti
mogu se pridignuti u župnom uredu.

2. NEDJELJA KORIZME
Mk 9, 2 - 10

U

ono vrijeme: Pošto Isus
iziđe iz sinagoge, uđe s
Jakovom i Ivanom u kuću
Šimunovu i Andrijinu. A punica
Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju. On pristupi,
prihvati je za ruku i podiže. I pusti
je ognjica. I posluživaše im.
Uvečer, kad sunce zađe, donošahu
preda nj sve bolesne i opsjednute. I
sav je grad nagrnuo k vratima. I on
ozdravi bolesnike – a bijahu mnogi i razne im bolesti – i zloduhe
mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.
Rano ujutro, još za mraka, ustane,
iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše. Potražiše ga
Šimun i njegovi drugovi. Kad ga
nađoše, rekoše mu: »Svi te traže.«
Kaže im: »Hajdemo drugamo, u
obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao.« I
prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i
zloduhe izgonio.
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Riječ Gospodnja.

RASPORED SVETIH MISA
2. 3. 2015. - 8. 3. 2015.

Ponedjeljak, 2. ožujka
7 - Matija Čuljak za pok. roditelje
Utorak, 3. ožujka

7 - Marijan Marčinko za pok. o.
GRGU, m. RUŽU, sestru ANICU i ost. pok. iz ob.
Srijeda, 4. ožujka
7 - Ob. Varga za sve pok. iz ob.
Varga i Topić
Četvrtak, 5. ožujka
17,30 Euharistijsko klanjanje
18 - Tade Škobalj za pok. rod.
ANTU i RUŽU te brata MARIJANA
Petak, 6. ožujka, Prvi Petak
17, 30 Put križa
18 - Pavka Perić za pok. muža
BOŠKA (god.)
Subota, 7. ožujka
18 - Nada Ištuk s dj. za pok. muža
DRAGU (god.)
Nedjelja, 8. ožujka
Treća korizmena
8 - Rana misa
11 - Sv. Misa za narod

3. NEDJELJA KORIZME
Mk 1, 40-45

U

ono vrijeme: Dođe
k Isusu neki gubavac,
klekne i zamoli: »Ako
hoćeš, možeš me očistiti!« Isus
ganut pruži ruku, dotače ga se pa
će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti
se. Isus se otrese na nj i odmah ga
otpravi riječima: »Pazi, nikomu
ništa ne kazuj, nego idi, pokaži
se svećeniku i prinesi za svoje
očišćenje što propisa Mojsije,
njima za svjedočanstvo.« Ali čim
iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da
Isus više nije mogao javno ući u
grad, nego se zadržavao vani na
samotnim mjestima. I dolažahu k
njemu odasvud.
		
		Riječ Gospodnja.

RASPORED SVETIH MISA
9. 3. 2015.- 15. 3. 2015.

Ponedjeljak, 9. ožujka
7 - Darko Vrebac s ob. za pok. m.
DRAGICU i brata ŽELJKA
Utorak, 10. ožujka
7 - Supruga Nada s dj. za pok.
muža MLADENA Pehara (god.)
te sve ost. pok. iz ob. Pehar i Puljić
Srijeda, 11. ožujka
7 - Marinko Perić na nakanu
Četvrtak, 12. ožujka
18 - Dj. za pok. rod. ILIJU i
MARU Barišić i sve pok. iz ob.
Barišić i Zlomislić
Petak, 13. ožujka
17,30 Put križa
18 - Ob. za pok. ANDRIJU
Cipetića (1. god.)
Subota, 14. ožujka
18 - Jozo Blažević za pok. sinove
ŽELJKA (11. god.) i ZLATANA
Nedjelja, 15. ožujka
Četvrta korizmena
8 - Rana sv. Misa
11 - Sveta Misa za narod
16 Put križa na Hum
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