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): Ivka Stojanović 10.
Kruh sv. Ante (KM): N. N. 10.
Za vitraje (KM): Za crkvu (KM): Za kapelu u Ortiješu (KM): Laurencija Perić 10.
Za crkvu u Blagaju (KM): -

Župni vjeronauk i sekcije
su po ustaljenom rasporedu.
HKM je srijedom u 20 sati. Očekuje
nas organizacija vjeronaučne olimpijade i pripreme za svetkovinu Tijelova.

Ministrantski izlet bit će 27. svibnja na Buško Blato (Duvno). Polazak
će biti ispred crkve u subotu u 8 sati.
Mise po grobljima - napomene
Kratak dogovor za polazak bit će u
Ovih dana dolazimo po grobljima na sv. ponedjeljak, 22. 5. nakon večernje sv.
Mise svojim dragim pokojnima i moliti Mise.
Boga za plodonosam blagoslov polja. Svibanjska pobožnost krunice i
Zbog dostojanstva prema pokojnima i litanije BDM predmoliti će žene iz
Bogu lijepo bismo vas zamolili da pri- udruge sv. Veronika. Pobožnost je
pazimo na ova sveta mjesta kako se ne bi pola sata prije večernje sv. Mise, ako
profanizirala. Stoga, vas uljudno molimo nije drugačije određeno. Pobožnost
da: kućne ljubimce ne puštate po groblji- završavamo blagdanom Pohoda BDM
ma, da lijepo počistite groblja i grobnice,
da se uredno održava inventar, crkveni Mise po grobljima:
predmeti, kapelice i okoliš, da pomog- Zbog misa po grobljima bit će izmijenraspored sv. Misa nedjeljom pa se
nete svima onima koji su zaduženi oko jen
pridržavajte uputa iz župnoga lista.
uređenja groblja. Ako negdje postoji
kontejner za cvijeće, vijence i ostalo što 21. 5. Ortiješ - Misa u groblju u 11 sati
dotraje po grobnicama i groblju da on 28. 5. Gnojnice - Misa u groblju u 9,30
služi prvenstveno za groblje a ne za ot- 4. 6. Duhovi-Misa u Lakševinama u 9,30
11. 6. Trojstvo-zaštitnik župe
pad iz kuća...
Svima nam je jasno da bi ovako trebalo 15. 6. Tijelovo
biti, ali se uvijek ne pridržavamo ovoga 18. 6. Kočine - misa u groblju u 9,30
25. 6. Dračevice - misa u groblju u 9,30
pa zbog toga i kratke napomene.
2. 7. Kamena-misa u groblju
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

20. svibnja 2017.; godište X., br. 11/2017. (221);

LITURGIJSKA GODINA “A”

SVETKOVINA DUHA SVETOGA
Pedeset dana nakon Uskrsa i deset dana nakon
slavlja Kristova uzašašća Crkva slavi treći najveći
blagdan – Duhove. Spomen je to na veliki događaj
silaska Duha Svetoga na prvu Crkvu u Jeruzalemu
i nad apostole na sam blagdan židovske Pedesetnice. Taj dan se smatra rođendanom Crkve, koja
bi bez Duha Svetoga bila samo još jedna od niza
organizacija ili religija. Upravo je Duh Sveti čini
Božjom Crkvom. Što se dogodilo na Duhove? Tada
je na 120 okupljenih duša, među kojima su bili svi
apostoli i Isusova majka Marija, na dramatičan
način sišao Duh Sveti i nadahnuo apostole da
progovore stranim jezicima koje nisu poznavali,
a koje su na svojim jezicima razumjeli pobožni
Židovi iz cijelog svijeta koji su se tih dana skupili
u Jeruzalemu. Do tada strašljivi apostoli počeli su nadnaravnom hrabrošću
navješćivati da je Izraelov Mesija kojeg čekaju upravo Isus iz Nazareta kojeg su razapeli i koji je uskrsnuo od mrtvih! Upravo Petar, koji je u strahu
tri puta zatajio Isusa, održava silno nadahnutu propovijed poslije koje se
krstilo 3000 okupljenih duša. Biblijski tekst iz Djela Apostolskih poglavlje
2. dramatično svjedoči opisane događaje:
„Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću
u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po
jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti
drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

6. USKRSNA NEDJELJA
Iv 14, 15 - 21

U

ono vrijeme: Reče Isus
svojim učenicima:
»Ako me ljubite, zapovijedi
ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca
i on će vam dati drugoga Branitelja
da bude s vama zauvijek: Duha Istine,
kojega svijet ne može primiti jer ga ne
vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer
kod vas ostaje i u vama je. Neću vas
ostaviti kao siročad; doći ću k vama.
Još malo i svijet me više neće vidjeti,
no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi
ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati
da sam ja u Ocu svom i vi u meni i
ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i
čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi,
njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.«
		

Riječ Gospodnja.

Ženidbeni navještaj
Sakrament ženidbe žele sklopiti Mario Barišić, sin Željkov i
Dinke r. Babić iz naše župe i Ivana Čuljak, kći Ivičina i Višnje
r. Saračević iz Iloka. Njihovo
vjenčanje predviđeno je 3. lipnja
2017. god. u mostarskoj katedrali.
Ako netko zna za neku ženidbenu
zapreku dužan je javiti u župni
ured.
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RASPORED SVETIH MISA
22. 5. 2017. - 28. 5. 2017.

Ponedjeljak, 22. svibnja
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Eva Blažević za pok. supruga
NIKOLU
Utorak, 23. svibnja
Jedanaesti utorak sv. Anti
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Ana Rogić za sve pok. iz ob.
IVANDIĆ
Srijeda, 24. svibnja
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Janja Drljo za pok. sina DRAGANA, oca ANTU i ost. pok.
Četvrtak, 25. svibnja
UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Ob. Šakota za pok. ŽELJKA
(m.) i BRANKICU
Petak, 26. svibnja, sv. Filip Neri
7,30 - Niko Perić za pok. oca STANKA
(30. god.) i majku ROSU
18 - Ruža Banović za pok. rod.
STANKA i ROSU
Subota, 27. svibnja
7,30 - Djeca za pok. KATU i ANTU
Puljić te sve pok. iz ob.
- svibanjsku pobožnost obaviti
osobno; nema zajedničke pobožnosti
niti večernje mise
Nedjelja, 28. svibnja
8 - Rana sv. Misa na Buni
9,30 - Misa u groblju u Gnojnicama
11 - Sv. Misa za narod

7. USKRSNA NEDJELJA
Iv 17, 1 - 11a

RASPORED SVETIH MISA
29. 5. 2017. - 4. 6. 2017.

ono vrijeme: Isus
podiže oči k nebu i
progovori: »Oče, došao
je čas: proslavi Sina svoga da Sin
proslavi tebe i da vlašću koju si mu
dao nad svakim tijelom dade život
vječni svima koje si mu dao. A ovo
je život vječni: da upoznaju tebe,
jedinoga istinskog Boga, i koga si
poslao – Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo
koje si mi dao izvršiti. A sada ti,
Oče, proslavi mene kod sebe onom
slavom koju imadoh kod tebe prije
negoli je svijeta bilo. Objavio sam
ime tvoje ljudima koje si mi dao od
svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni
dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad
upoznaše da je od tebe sve što si mi
dao jer riječi koje si mi dao njima
predadoh i oni ih primiše i uistinu
spoznaše da sam od tebe izišao te
povjerovaše da si me ti poslao. Ja
za njih molim; ne molim za svijet,
nego za one koje si mi dao jer su
tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje
moje, i ja se proslavih u njima. Ja
više nisam u svijetu, no oni su u
svijetu, a ja idem k tebi.«

Ponedjeljak, 29. svibnja
7,30 - Doma Rajić za pok. MATU i
RUŽU Čović
18 - Obitelj za pok. IVU (ž) Puljić (1. god.)

U

		

Riječ Gospodnja.

Utorak, 30. svibnja
Dvanaesti utorak sv. Anti
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Obitelj Pranjić za pok. ANTU (god.)
Srijeda, 31. svibnja, Pohod BDM
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Laurencija Perić za pok. rod.
VINKA i ANICU, braću VLATKA i
JOZU te sestru BERNARDICU
Četvrtak, 1. lipnja, sv. Justin
7,30 - Misa na nakanu župe
17,30 - Euharistijsko klanjanje
18 - Mirko Perić s ob. za pok. rod.
IVANA i LJUBICU te tetku MARU
- Sastanak s članicama udruge sv. Veronika
Petak, 2. lipnja, Prvi Petak
7,30 - Misa na nakanu župe
17,30 - Sv. ispovijed
18 - Stana Livaja za pok. o. ILIJU,
m. KATU, sestre ANĐU i SOFIJU,
braću VIDU i DRAGU (m)
Subota, 3. lipnja
7,30 - Anđa Filipović za pok. supruga
MIROSLAVA
18 - Vinko i Jela Pavlović za pok.
rod. BOŠKA i JANJU te IVANA i
MILU i ost. pok.
Nedjelja, 4. lipnja, sv. Duha Svetoga
8 - Rana Misa
9,30 - Misa u groblju u Lakševinama
11 - Misa za narod
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