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): Ivan Knežević 50, Stojan Puljić 200;
Za župni list (KM): Ruža Sudar 10;
Kruh sv. Ante (KM): -;
Za kapelu u Ortiješu (KM):-

Probe pjevača bit će po dogovoru s
voditeljima zborova.

Misne nakane za mjesec siječanj
primamo od Druge nedjelje
došašća, tj. od 6. prosinca i to za
mjesec siječanj pa do blagdana bl.
Alojzija Stepinca, 10. veljače 2021.
Obiteljske misne nakane moći
ćete upisati nakon našega pohoda
obiteljima kada ćemo vam ostaviti
kovertu u kojoj će biti moguće rezervirati termin Mise od Stepinčeva do
kraja građanske godine. Nakanu
Mise moći ćete vratiti do blagdana
Stepinčeva, tj. 10. 2. 2021. Nakon
toga posložit ću termine kako bude
najpravednije. Prve godišnjice sam
već upisao u kalendar.

Obavijest mladencima. Svi oni koji
planiraju sklopiti sakrament ženidbe
u narednoj godini neka što prije dođu
u župni ured kako bi zauzeli termin
vjenčanja. Znamo da je teško planirati, ali je lakše prolongirati zakazani
termin nego se kasnije uklapati u druge zakazane termine.

Vjeronauk i sekcije nastavit ćemo
nakon božićnih blagdana.

Crkveni tisak za 2021. nastavit će
dolaziti po dosadašnjem popisu. Ukoliko ima kakvih promjena javite nam
do kraja mjeseca. Pretplatu nastojte
regulirati do Stepinčeva.

Nedjelju caritasa proslavit ćemo na
Treću nedjelju došašća, 13. prosinca.
Milostinja te nedjelje ide za potrebe
Mise zornice bit će ujutro u 6 sati.
siromašnih kao i vaš dar kojega ćete
Slavit ćemo ih i subotom ujutro, a
moći dati nakon Mise na izlazu iz crkve.
mogu se zamijeniti i svetom Misom
subote navečer.
Zimske kvatre su u srijedu, 9., petak
11. i subotu 12. prosinca 2020.

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

6. prosinca 2020.; godište XIII., br. 18/2020. (300);

LITURGIJSKA GODINA “B”

Božićna ispovijed u pandemijskim uvjetima
Najavljujemo božićnu ispovijed prvenstveno starih i to na sljedeći način:
Neka stari ujutro jedu i na podne ako
je ispovijed po podne da mogu u miru
čekati. Za ispovijed u kući pripremiti
kao za blagoslov kuća: stol s bijelim
stolnjakom, križ, svijeća i blagoslovljena voda. Ove godine zbog pandemijske situacije ponašajmo se odgovorno
po uputama nadležnih institucija s maskama na licu i pravilnim razmakom,
ako ima koja obitelj koja je u izolaciji, a imaju u kući osobu za ispovijed, neka
mi jave, pa ću ispovijed u toj kući obaviti naknadno, kada me pozovete. Na
ispovijed starih doći ću po telefonskom pozivu ili po prijavi u župnom uredu.
Prijave za ispovijed starih primam od nedjelje, 6. prosinca do nedjelje, 13.
prosinca 2020. Ispovijed starih bit će u utorak, 15. prosinca i srijedu, 16. prosinca od 9 sati.
Utorak, 15. prosinca: Kosor, Gnojnice, Dračevice, Kočine, Hodbina i Buna
Srijeda, 16. prosinca: Ortiješ
Božićna ispovijed bit će u našoj župi organizirana od četvrtka, 17. prosinca
2020. do subote, 19. prosinca 2020. tako da ću biti na raspolaganju u crkvi za
ispovijed u terminu od 16 do 17 sati. Nemojte čekati nedjelju, 20. prosinca
2020. kada je predviđena redovita ispovijed, kao prijašnjih godina, nego nastojte kroz ova tri dana (17.-19. prosinca 2020.) doći na ispovijed. Bilo bi dobro
kad bi npr. župljani Bune došli u četvrtak, 17. prosinca, Ortiješa 18. prosinca i
drugi,koji ne mogu na ta dva termina u subotu, 19. prosinca. Ukoliko bi netko
ostao neispovjeđen imat će priliku za ispovijed u nedjelju, 20. prosinca u terminima 14 i 15:30 sati.

II. NEDJELJA DOŠAŠĆA
Mk 1, 1-8

RASPORED SVETIH MISA
7. 12. 2020. - 13. 12. 2020.

očetak Evanđelja Isusa
Krista Sina Božjega.
Pisano je u Izaiji proroku:
Evo šaljem glasnika svoga
pred licem tvojim
da ti pripravi put.
Glas viče u pustinji:
Pripravite put Gospodinu,
poravnite mu staze!
Tako se pojavi Ivan: krstio je
u pustinji i propovijedao krst
obraćenja na otpuštenje grijeha.
Grnula k njemu sva judejska
zemlja i svi Jeruzalemci: primali
su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.
Ivan bijaše odjeven u devinu
dlaku, s kožnatim pojasom oko
bokova; hranio se skakavcima i
divljim medom.
I propovijedao je:
»Nakon mene dolazi jači od
mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na
obući. Ja vas krstih vodom, a on
će vas krstiti Duhom Svetim.«

Ponedjeljak, 7. prosinca, sv. Ambrozije
6 - Ana Rogić za pok. rod. JOZU i
RUŽU
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Riječ Gospodnja.
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Utorak, 8. prosinca, Bezgrješno
začeće BDM
6 - Obitelj Šitum za pok. NEVENKU
Srijeda, 9. prosinca, Kvatre
6 - Drago i Janja Mlikota za pok.
LJILJANU Boričić
Četvrtak, 10. prosinca
6 - Ivka Stojanović za pok. supruga
SMILJANA
Petak, 11. prosinca, Kvatre
6 - Obitelj Jarak za pok. LUKU,
ANICU, MARKA, ILKU, DANICU,
JANJU, MARU i ŠIMU
Subota, 12. prosinca, Kvatre
6 - Obitelj za pok. DRAGU (m.)
Marića (1. god.)
Paljenje treće adventske svijeće
18 - Iva Filipović za pok. supruga
ILIJU, sina DAVORA, rod. FRANU
i IVU
Nedjelja, 13. prosinca
3. nedjelja došašća
Nedjelja caritasa
8 - Rana Misa
9:30 - Sveta Misa
11 - Sveta Misa za narod

III. NEDJELJA DOŠAŠĆA
Iv 1, 6-8. 19-28

B

î čovjek poslan od Boga,
ime mu Ivan.
On dođe kao svjedok
da posvjedoči za svjetlo
da svi vjeruju po njemu.
Ne bijaše on svjetlo,
nego – da posvjedoči za svjetlo.
A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su
Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu
svećenike i levite da ga upitaju: »Tko
si ti?«, on prizna; ne zanijeka, nego
prizna: »Ja nisam Krist.« Upitaše ga
nato: »Što dakle? Jesi li Ilija?« Odgovori: »Nisam.« »Jesi li Prorok?«
Odgovori: »Ne.« Tada mu rekoše:
»Pa tko si da dadnemo odgovor onima
koji su nas poslali? Što kažeš sam o
sebi?« On odgovori:
»Ja sam glas koji viče u pustinji:
Poravnite put Gospodnji!
– kako reče prorok Izaija.«
A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni
prihvatiše riječ i upitaše ga: »Zašto
onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija,
ni Prorok?« Ivan im odgovori: »Ja
krstim vodom. Među vama stoji koga
vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti
remenje na obući.« To se dogodilo u
Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je
Ivan krstio.
Riječ Gospodnja.

RASPORED SVETIH MISA
14. 12. 2020. - 20. 12. 2020.

Ponedjeljak, 14. prosinca
sv. Ivan od Križa
6 - Ruža Petrović za pok. supruga
NIKOLU i sve pok. iz ob. Petrović i
Matić
Utorak, 15. prosinca
6 - Obitelj za pok. KATU Zelčić (1.
god.)
Srijeda, 16. prosinca
6 - Obitelj Papac za pok. ŽIVKA
(god.) i MARU
Četvrtak, 17. prosinca
6 - Obitelj za pok. ŽELJKA Kukriku
Petak, 18. prosinca
6 - Tonka Marić s ob. za pok. sina
ANTU
Subota, 19. prosinca
6 - Stipo Čorić za sve pokojne iz
obitelji
Paljenje četvrte adventske svijeće
18 - Marko Krtalić za pok. suprugu
ZDENKU (1. god.) te sve pok. iz ob.
18 - Luca Nikolić za pok. roditelje i
sve pok. iz ob. Nikolić i Marušić
Nedjelja, 20. prosinca
Četvrta nedjelja došašća
14 - Ispovijed i Misa
15:30 - Ispovijed i Misa
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