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): Draga Jurković
100, od krštenja Eve Azinović 100,
Doma Rajić 50, od krštenja Mie
Maslać 100, od sprovoda Kate Soldo
100;
Za župni list (KM): Mladen Vukoja 20, Slavka Lukenda 10;
Kruh sv. Ante (KM): Luca Nikolić
20, Tanja Perić 30, Jozo Livaja 10;
Za kapelu u Ortiješu (KM):
Mladen Vukoja 40.

- Obavijest krizmanicima
Iz Biskupije će nam točan termin slavlja
krizme u našoj župi javiti do Duhova.
Krizmanike pozivam na svibanjsku
pobožnost kroz naredni tjedan, tj. od 25.
do 30. svibnja. Krizmanici će kroz ovaj
tjedan predmoliti svibanjsku pobožnost.
Nakon večernjih Misa kroz taj tjedan bit
će vjeronauk za krizmanike. Na taj će
se način pripremati za svetkovinu Duha
Svetoga kojega će primiti u sakramentu
krizme.

Obavijest pjevačima:
- Dječji zbor “Put ljubavi” imat će
probe: 30. svibnja i 6. lipnja u 12 sati;
8. i 9. lipnja u 18 sati.
- Članovi zbora mladih “Mir” imat će
sastanak u nedjelju, 24. svibnja nakon
Vjeronauk
i
preuzimanje Mise u 11 sati.
prvopričesničkih haljina:
- Marija Majka Crkve, zaštitnica je
30. svibnja u 11 sati
katedralne župe u Mostaru. Svečana
Probe za prvopričesnike biti će: 6. sv. Misa je u katedrali u Mostaru, 1.
lipnja u 13 sati, 8. i 9. lipnja u 18 sati lipnja u 18 sati.
u crkvi;
- Svetkovinu Presvetoga Trojstva,
Ispovijed prvopričesnika i roditelja naslovnika naše župe i župne crkve u
Blagaju, proslaviti ćemo svečanom sv.
bit će u srijedu, 10. lipnja u 19 sati;
Misom u Blagaju 7. lipnja 2020. u 11
sati.
Obavijest prvopričesnicima
Prva Pričest u našoj župi bit će na
svetkovinu Tijelova, četvrtak, 11.
lipnja 2020. u 11 sati.
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LITURGIJSKA GODINA “A”

NEDJELJA DUHA SVETOGA
31. svibnja 2020.
Dođi, Duše Presveti,
sa neba nas posjeti
zrakom svoje milosti.

Bez božanstva tvojega
čovjek je bez ičega,
tone sav u crnom zlu.

Dođi, Oče ubogih,
djelitelju dara svih,
dođi, srca svjetlosti.

Nečiste nas umivaj,
suha srca zalivaj,
vidaj rane ranjenim.

Tješitelju tako blag,
ti nebeski goste drag,
pun miline, hlade tih.

Mekšaj ćudi kamene,
zagrij grudi ledene,
ne daj nama putem zlim.

Umornima odmore,
u vrućini lahore,
razgovore žalosnih.

Svim što vjeru imaju,
što se u te ufaju,
sedam svojih dara daj.

Sjaju svjetla blaženog,
sjaj u srcu puka svog,
napuni nam dušu svu.

Daj nam krepost zaslužnu
i smrt lijepu, blaženu,
daj vjekovit svima raj.

VII. USKRSNA NEDJELJA
Iv 17, 1 -11a

U

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.«
Riječ Gospodnja.

2

RASPORED SVETIH MISA
25. 5. 2020. - 31. 5. 2020.

Ponedjeljak, 25. svibnja
18 - Anita Pavlović za pok. brata
DAVORA Sesara
Utorak, 26. svibnja, sv. Filip Neri
11. utorak sv. Anti
18 - Anđelka Puljić za pok. supruga
JOSIPA te sve pok. iz ob. Puljić i
Kezić
Srijeda, 27. svibnja
18 - Obitelj za pok. ZORANA Jozića
(1. god.)
Četvrtak, 28. svibnja
18 - Djeca za pok. rod. ANTU i
KATU Puljić te sve pok. iz ob.
Petak, 29. svibnja
18 - Ilija i Ruža Dogan za sve svoje
pokojne
Subota, 30. svibnja
18 - Obitelj za pok. ROSU Pandžić
(1. god.)
Nedjelja, 31. svibnja, DUH SVETI
8 - Rana misa
9:30 - Misa s blagoslovom polja na
groblju u Lakševinama (Buna)
11 - Misa za narod

K

DUHOVI
Dj 2, 1-11

ad 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.
A u Jeruzalemu su boravili Židovi,
ljudi pobožni iz svakog naroda pod
nebom. Pa kad nasta ona huka, strča
se mnoštvo i smete jer ih je svatko
čuo govoriti svojim jezikom. Svi su
bili izvan sebe i divili se govoreći:
»Gle! Nisu li svi ovi što govore
Galilejci? Pa kako to da ih svatko
od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i
Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i
Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih
oko Cirene, pridošlice Rimljani,
Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim
jezicima razglašuju veličanstvena
djela Božja.«
		

Riječ Gospodnja.

RASPORED SVETIH MISA
1. 6. 2020. - 7. 6. 2020.

Ponedjeljak, 1. lipnja,
Marija Majka Crkve
7:30 - Marica Bošnjak na nakanu
Utorak, 2. lipnja
12. utorak sv. Anti
17:30 - Pobožnost
18 - Kćer za pok. rod. KATU i
BLAŽA
Srijeda, 3. lipnja, sv. Karlo Lwanga i mučenici, Kvatre
7:30 - Anđa Filipović za pok. supruga
MIROSLAVA i kćer RUŽICU
Četvrtak, 4. lipnja
17:30 - Euharistijsko klanjanje
18 - Zora Zovko za pok. rod. i sve pok. iz
ob. Jurić
Petak, 5. lipnja, Prvi Petak, Kvatre
17:30 - Ispovijed
18 - Eva Blažević s dj. za pok. supruga
NIKOLU
Subota, 6. lipnja, Kvatre
7:30 - Drago Jurić za pok. majku
MATIJU, tetku MILKU i ost. pok.
iz ob.
Nedjelja, 7. lipnja,
PRESVETO TROJSTVO
11 - Misa za narod u Blagaju
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