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): Mara Bošković
10, Dragica Bošković 10.
Za crkvu: Marko Perić 200, Hifa
Petrol d.o.o. 1000, od sprovoda Mate
Zovke 100.
Za crkvu u Blagaju: Marko Perić 50,
Ob. Ramljak 40.
Pobožnost križnoga puta tijekom
korizme je petkom u 17.30, pola sata
prije večernje svete mise, u našoj crkvi na Buni.

Župni vjeronauk i sekcije održavaju
se po već ustaljenom rasporedu
do sljedeće subote, 21. ožujka.
Prvopričesnici i krizmanici imati
ćeposeban raspored kojega ću objavljivati u župnome listu.

Trinaest utoraka sv. Anti. Pobožnost
svetom Anti započet ćemo u utorak,
17. 3. 2015. pola sata prije sv. Mise
moleći krunicu, litanije i određenu
molitvu do svečeva blagdana.

• srijeda, 25. ožujka, od 9 sati: Brodari, Buna i Ortiješ.

Godišnji Križni put naše župe na
brdo Hum poviše Mostara bit će, danas, na Četvrtu korizmenu nedjelju,
15. ožujka 2015. Polazak s autobusom ispred crkve u 15,30 sati. Početak
Križnoga puta kod prve postaje u 16
sati.

Župno pastoralno vijeće u ovom sazivu
naručilo je vitraj apostola sv. Šimuna
Revnitelja (Zelote) ili Kananajca, a
don Mile Miljko naručio je staklo u
boji za križ na koru. Polako se popunjaju stakla na prozorima crkve. Neka
bude s Božjim blagoslovom i apostolskim zagovorom.

Ispovijed starih i bolesnih:
• ponedjeljak, 23. ožujka, od 9 sati:
Kosor, Gnojnice, Dračevice, Kočine
i Hodbina;

Uskrsna ispovijed u župi bit će na
Cvjetnicu u 14 i 15,30 sati. Nakon
ispovijedi bit će blagoslov masliSvetkovina svetoga Josipa, zaštitnika novih grančica i sv. Mise.
naše Mostarsko-duvanjske biskupije
je 19. ožujka. Sveta Misa u katedrali Blagdan Navještenja Gospodnjega,
bit će u 18 sati. Ujedno je i početak 25. ožujka, proslavit ćemo sv. Misama u 7 i 18 sati.
zasjedanja BKBiH.

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

15. ožujka 2015.; godište IX., br. 6/2015. (192);

LITURGIJSKA GODINA “B”

BLAGAJSKA CRKVA BEZ DIJELA KROVA
Prije nepunih pet godina obnovljen
je krov blagajske crkve i opšiven bakrom. Crkva je pokrivena u 11. mjesecu 2010. god. Radove je izvodila
firma „Građevinar Fajić“, a izvođenje radova pratila je tvrtka „Bemer“
iz Mostara. Svima je isplaćeno po dogovorenoj tržišnoj cijeni. Svi su bili
zadovoljni napravljenim radovima i
divili se na blagoslovu crkve kako je
djelo ruku uspjelo. I kada misliš da je
sve uređeno i urađeno zapuše bura s
Veleži i pronađe poru ispod lima, uleti i rasprši kosu prekrasne nam crkve
blagajske. Raščerupalo joj ravne vlasi i napravilo od nje koviljatu kosu. Župnik je odmah pozvan od susjeda muslimana
iz Blagaja i priopćio mu kako bura nosi krov s crkve i baca do čempresa. Župnik,
đakon i predstavnik Župnoga pastoralnoga vijeća odmah su reagirali i obavijestili
policiju jer je dio bakrenoga pokrova otuđen te otišli u Blagaj na uviđaj. Imalo se što i
vidjeti: lete bakrene zgužvane plohe kao da su papiri, jedan dio bakra struže o fasadu
i zvonik, dio bakrenoga pokrivača iznad sakristije se odvalio... Poglede uzdižemo u
nebo i vapimo da makar stane dokle je otpuhala i da ne ide dalje. Izolacijska folija se
nadvila do zemlje od silnih udara bure te strše gole gredice na koje je limeni krov bio
postavljen. Sutradan, kada je bura manje puhala, već se golubovi šeću po krovu. Nadat se promptnom djelovanju i zaštiti unutrašnjosti crkvi i molimo Boga da ne padne
kiša dok se ne zaštite šupljine kroz koje nečistoća i oborine mogu uništiti unutarnje
dio crkve. Što na kraju zaključiti? Mnogi govore o elementarnoj nepogodi. Suglasan
sam, ali elementarna nepogoda ne pogađa samo jedan objekt u jednome mjestu nego
i druge građevine, kuće, crkve, džamije, tvornice, tekije... Na njima se nije mogla
primijetiti posljedica elementarne nepogode! Čini se da je ipak uzrok ljudski čimbenik odnosno propust pri izvođenju tako da je bura pronašla taj put i ušla gdje joj se
dozvolilo da uđe te učinila što je učinila. Sada je pred nama crkva bez dijela krova.
Obavijestio sam nadležne i uzdam se u Božju providnost te živim u nadi da će lijepi
pokrov na lijepoj crkvi ponovno zasjati.

4. NEDJELJA KORIZME
Iv 3, 14 - 21

U

ono vrijeme: Reče Isus
Nikodemu: »Kao što je
Mojsije podigao zmiju
u pustinji, tako ima biti podignut
Sin Čovječji da svaki koji vjeruje
u njemu ima život vječni. Uistinu,
Bog je tako ljubio svijet te je dao
svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.
Ta Bog nije poslao Sina na svijet
da sudi svijetu, nego da se svijet
spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje,
već je osuđen što nije vjerovao u
ime jedinorođenoga Sina Božjega.
A ovo je taj sud: Svjetlost je došla
na svijet, ali ljudi su više ljubili
tamu nego svjetlost jer djela im
bijahu zla. Uistinu, tko god čini
zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k
svjetlosti da se ne razotkriju djela
njegova; a tko čini istinu, dolazi k
svjetlosti nek bude bjelodano da su
djela njegova u Bogu učinjena.«
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Riječ Gospodnja.

RASPORED SVETIH MISA
16. 3. 2015. - 22. 3. 2015.

Ponedjeljak, 16. ožujka
7 - Ob. Gotovac za pok. STANKA, ŠIMU (ž.), ŠIMUNA (m.) i
ost. pok. iz ob.
Utorak, 17. ožujka
Prvi utorak sv. Anti

18 - Vinko i Matija Kovačević
za sve svoje pok.
Srijeda, 18. ožujka
7 - Rajko Marčinko za pok. suprugu ANU (god.) te rod. STJEPANA i ANICU
Četvrtak, 19. ožujka
sv. Josip, zaručnik BDM
18 - Ob. Krešo za pok. DANICU
Krešo (1. god.)
Petak, 20. ožujka
17, 30 Put križa
18 - Milka Miličević za sve pok. iz
ob. Miličević i Mustapić
Subota, 21. ožujka
7 - Ob. za pok. KATU Jarak (1. god.)
Nedjelja, 22. ožujka
Peta korizmena nedjelja
8 - Rana misa
11 - Sv. Misa za narod

5. NEDJELJA KORIZME
Iv 12, 20-33

U

ono vrijeme: Među onima koji su se došli klanjati
na blagdan bijahu i neki
Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide
galilejske pa ga zamole: »Gospodine,
htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode
i kaže to Andriji pa Andrija i Filip
odu i kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao je čas da se proslavi Sin
Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam:
ako pšenično zrno, pavši na zemlju,
ne umre, ostaje samo; ako li umre,
donosi obilat rod. Tko ljubi svoj
život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj
život na ovome svijetu, sačuvat će
ga za život vječni. Ako mi tko hoće
služiti, neka ide za mnom. I gdje sam
ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako
mi tko hoće služiti, počastit će ga moj
Otac. Duša mi je sada potresena i što
da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga
časa? No, zato dođoh u ovaj čas! Oče,
proslavi ime svoje!« Uto dođe glas s
neba: »Proslavio sam i opet ću proslaviti!«
Mnoštvo koje je ondje stajalo i
slušalo govoraše: »Zagrmjelo je!«
Drugi govorahu: »Anđeo mu je zborio.« Isus na to reče: »Ovaj glas nije
bio poradi mene, nego poradi vas.
Sada je sud ovomu svijetu, sada će
knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja
kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću
privući k sebi.«
To reče da označi kakvom će smrću
umrijeti.
		
		Riječ Gospodnja.

RASPORED SVETIH MISA
23. 3. 2015.- 29. 3. 2015.

Ponedjeljak, 23. ožujka
7 - Ob. za pok. ANĐU Krtalić (1. god.)
Utorak, 24. ožujka
Drugi utorak sv. Anti
18 - Ruža Marjanović za pok. rod.
STANKA (m.) i ANICU, braću
MARIJANA i IVANA, nevjestu
RUŽU te ost. pok. iz ob. Bradarić
i Zelenika
Srijeda, 25. ožujka
Navještenje Gospodinovo, Blagovijest
7 - Ob. Drage Jurića za pok.
ZLATKA Burića (god.) te pok. iz
ob. Jurić i Burić
18 - Jela Masatović za pok. sina
IVU
Četvrtak, 26. ožujka
18 - Đuro Prkačin za pok. oca
JOZU, m. MARU i sve pok. iz ob.
Prkačin
Petak, 27. ožujka
17,30 Put križa
18 - Mato Rajić za pok. JAKOVA
i IVKU
Subota, 28. ožujka
7 - Nedjeljka Perić za pok. supruga ANĐELKA, sina MLADENA,
rod. VIDU i LUCU, brata NIKOLU i rođaka PERU
Nedjelja, 15. ožujka, CVJETNICA
14 - SV: ISPOVIJED
15,30 - USKRSNA SV: ISPOVIJED
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