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 crkvu (KM): Ljubo Palac 50, Krizmanica Antea Pavlović 100, od krštenja
Petre Lukić 100;
Za crkvu u Blagaju (KM): -;
Za župni list (KM): Drago Raič 10,
Filip Pavlović 20, Ljilja Puljić 10,
Ivka Stojanović 10;
Kruh sv. Ante (KM): Zdravka
Pavlović 20, Ljilja Puljić 25, Ob.
Jurković 10;
Za kapelu u Ortiješu (KM): -.
- Pobožnost Trinaest utoraka sv.
Anti bit će svakoga utorka pola sata
prije večernje sv. Mise do svečeva
spomendana;
Mise po grobljima:
2. 6. Gnojnice u 9,30
9. 6. Lakševine u 9,30
16. 6. Kočine u 9,30
Župni vjeronauk i sekcije nastavljamo po ustaljenom rasporedu do
subote, 8. lipnja kada ćemo završiti
vjeronaučnui godinu prigodnom
Olimpijadom i vjeronaučnim kvizom.
Olipijada započinje u 10 sati.

Ženidbeni navještaj:
Sakrament sv. ženidbe žele sklopiti:
- Josip Pavlović, sin Andrijin i Daliborke r. Mijatović i Andrea Soldo,
kći Tomislavova i Branke r. Rogić,
oboje iz naše župe.
Njihovo vjenčanje predviđeno je u crkvi Presvetoga Tijela i Krvi Kristove na
Buni u petak, 14. lipnja 2019. u 18,30
sati.
Ako netko zna za neku ženidbenu zapreku dužan je javiti u župni ured.
Susret sa ženama iz udruge “Sv.
Veronika” bit će u četvrtak, 6. lipnja
nakon večernje sv. Mise. Ako se netko
želi nanovo učlaniti u udrugu može to
učiniti u ovaj četvrtak.
PRESVETO TROJSTVO
titular župe
nedjelja, 16. lipnja 2019.
11 - Sveta misa samo u Blagaju, nema
Misa na Buni. Misu predvodi don
Josip Radoš, župni vikar na Gradini;
pod Misom pjeva zbor TKIM-a u
Mostaru predvođen prof. don Nikom
Luburićem.

ŽUPNI LIST izdaje Župni ured Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna. Uređuje i odgovara
don Nikola Menalo, župnik. Župni list izlazi svakog drugog/četvrtog tjedna.

ŽUPNI LIST
Blagaj-Buna

2. lipnja 2019.; godište XII., br. 11/2019. (269);

LITURGIJSKA GODINA “C”

Dječji zbor “Put ljubavi” osvojio prvo mjesto u Travniku

U subotu, 1. lipnja 2019. naš je dječji zbor "Put ljubavi" otputovao je za
Travnik na snimanje pjesme za “Papin CD” zajedno s još 11 zborova iz BiH.
U sklopu snimanja održalo se i natjecanje za izvedbu najbolje dječje misijske
pjesme. Naš zbor nastupio je s pjesmom "Mesija je Misija" koju je za nas napisao naš župljanin Josip Pavlović. Pjesmu su uveličali glasovi čak 40 članova
zbora, a pratili su ih zvukovi klavira, flaute, gitare, bas gitare, tamburice, kahona, defa i dvije afričke zvečke. Nakon što je 300 djece otpjevalo poznatu
misijsku pjesmu "Tamo gdje palme cvatu" uslijedilo je natjecanje, a nakon
natjecanja i proglašenje pobjednika. Oduševljene naših mališana, nakon što ih
je stručni žiri jednoglasno proglasio pobjednicima, ne može se opisati riječima.
Zasluženo su osvojili prvo mjesto nakon silnih proba, uvježbavanja, koregrafije, rada i truda. Hvala vama, dragi roditelji, što ih potičete, hvala vama dragi
župljani što nas bodrite u našemu radu, a posebno hvala vama predivna djeco
što ste nas, po tko zna koji put, učinili ponosnima. Vi ste naša nada i misija!

SVETKOVINA DUHA SVETOGA
Iv 20, 19-23.

RASPORED SVETIH MISA
3. 6. 2019. - 9. 6. 2019.

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. Ako me tko ljubi,
čuvat će moju riječ pa će i Otac
moj ljubiti njega i k njemu ćemo
doći i kod njega se nastaniti.
Tko mene ne ljubi, riječi mojih
ne čuva. A riječ koju slušate nije
moja, nego Oca koji me posla.
To sam vam govorio dok sam
boravio s vama. Branitelj – Duh
Sveti, koga će Otac poslati u
moje ime, poučavat će vas o
svemu i dozivati vam u pamet
sve što vam ja rekoh.«

Ponedjeljak, 3. lipnja, sv. Karlo Lwanga i drugovi mučenici
7,30 - Zdravko i Slavka Marić za sve
svoje pokojne
18 - Anđa Filipović za pok. supruga
MIROSLAVA, kći RUŽICU i unuku
MARIJU

U

Riječ Gospodnja.
Marija Majka Crkve u Katedrali
U ponedjeljak, 10. lipnja naša katedralna župa slavi svoju zaštitnicu Mariju Majku Crkve. Svečana sv. Misa u
katedrali bit će u 18 sati.
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Utorak, 4. lipnja
Dvanaesti utorak sv. Anti
7,30 - Jozo Paić za pok. rod. MARKA i
ANĐU i ost. pok.
18 - Blaženka Miočević za pok. ses.
TONKICU Radović te ost. pok. iz ob.
Filipović
Srijeda, 5. lipnja, sv. Bonifacije
7, 30 - Misa na nakanu župe
18 - Mirko Perić s ob. za pok. oca IVANA, majku LJUBICU, tetku MARU,
ses. KATU i ost. pok. iz ob.
Četvrtak, 6. lipnja
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Stanko i Anđa Šimić za pok. rod.
PERU i MATIJU, ANDRIJU i JANJU,
pok. JURU i ost. pok.
Petak, 7. lipnja, Prvi Petak
7,30 - Misa na nakanu župe
17, 30 - Sveta ispovijed
18 - Goran Nikšić za pok. MATU i ANICU Nikšić, IVANA (m.), ŠTEFICU i
BRANKA (m.) Andrića
Subota, 8. lipnja
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Ob. za pok. MLADENA Pavlovića
(1. god.)
Nedjelja, 9. lipnja, SVETKOVINA
DUHA SVETOGA
8 - Rana Misa
9,30 - Misa u groblju “Lakševine”
11 - Misa za narod

PRESVETO TROJSTVO
Iv 16, 12-15.

U

ono vrijeme: Reče Isus
svojim učenicima:
»Još vam mnogo imam
kazati, ali sada ne možete nositi.
No kada dođe on – Duh istine –
upućivat će vas u svu istinu; jer
neće govoriti sam od sebe, nego
će govoriti što čuje i navješćivat
će vam ono što dolazi. On će
mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama.
Sve što ima Otac moje je. Zbog
toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«
Riječ Gospodnja.

Ministrantski izlet bit će u subotu,
15. lipnja. Polazak će biti ispred crkve
u subotu u 8 sati. Kratak dogovor za
polazak bit će u petak, 7. lipnja nakon
večernje Mise.

RASPORED SVETIH MISA
10. 6. 2019. - 16. 6. 2019.

Ponedjeljak, 10. lipnja,
Marija Majka Crkve
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Marina Marić za sve svoje pok.
Utorak, 11. lipnja, sv. Barnaba
Trinaesti utorak sv. Anti
7,30 - Dj. za pok. rod. ANĐELKA i
IVUŠU Karamatić, BRANISLAVA
Bošnjaka, IVICU Kaleba i ost. pok.
18 - Niko Puljić s ob. za pok. suprugu
NEVENKU
Srijeda, 12. lipnja, Kvatre
7,30 - Mila Krtalić za pok. supruga
MARKA
18 - Jure Miličević s ob. za pok. majku
IVU (ž.)
Četvrtak, 13. lipnja, sv. Ante
7,30 - Berislav i Zora Barić za pok.
ZORU (god.), FRANJU i IVANA (m.)
18 - Stana Livaja s ob. za pok. oca
ILIJU, majku KATU, braću VIDU i
DRAGU te sestre ANĐU i SOFIJU
Petak, 14. lipnja, Kvatre
7,30 - Janja Mlikota za pok. sestru
LJILJANU
10 - Misa za poginule branitelje
18,30 - Vjenčanje:
Josip Pavlović i Andrea Soldo
Subota, 15. lipnja, Kvatre
7,30 - Ob. Kovačević za pok.
TOMISLAVA (god.)
18 - Stoja Previšić za pok. supruga
IVANA (god.)
Nedjelja, 16. lipnja, Presveto Trojstvo
9,30 - Misa u groblju na Kočinama
11 - Misa za narod u Blagaju
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