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 radove na župnoj kući: Miho Marić
skela i 5 dnevnica, Mile Raič dvije
dnevnice
Za crkvu: Franjo Slišković 100 KM.
Za župni list: Petar Marić 10, Mara
Vijačkić 10 KM.
Kruh sv. Ante: - KM
Zahvaljujem također svima koji su sudjelovali bilo radom bilo materijalom ili
bilo kojim doprinosom kroz ove protekle dane rada i radosti.
Župni vjeronauk održavat će se po
redovitom rasporedu do Treće nedjelje
došašća (15. XII.).
Božićna ispovijed u našoj župi bit će
na četvrtu nedjelju došašća, 22. XII., u
14 sati te u 15,30 sati zajedno s Misama.
Može se ispovjediti i običnim danom uz
Mise zornice.
Ispovijed starih i bolesnih (raspored):
- ponedjeljak, 9. prosinca, oko 8 sati
Kosor, Gnojnice, Dračevice, Kočine.
- utorak, 10. prosinca, oko 8 sati
Hodbina, Brodari, Buna i Ortiješ;
Prijavite svoje bolesnike i nemoćne
za božićnu ispovijed na vrijeme. Nije
zgodno tražiti svećenika izvan ovih
termina ako već postoji ovo vrijeme u
kojem se to može obaviti.

Mise “Zornice” u došašću biti će
u našoj crkvi radnim danima (vidi
raspored u Župnom listu!) ujutro u 6
sati.
Crkveni tisak (Crkva na kamenu, Naša
ognjišta, Mak, Radosna vijest...) za
2014. godinu nastavit će dolaziti po
dosadašnjem popisu. Oni koji se nanovo žele prijaviti neka to učine što prije.
Također ako se netko želi odjaviti neka
to odmah učini. Pretplata ostaje ista.
Višelisne kalendare i blagoslovljene
svijeće možete nabaviti u župnom uredu.
Nedjelju Karitasa proslavit ćemo na
Treću nedjelju došašća. Pozivam vas
kao i prijašnjih godina da pripremite
koji kolač, kiflicu ili kakav drugi proizvod kako bismo od prodaje domaćih
proizvoda usrećili druge.
Misne nakane: Obiteljske misne nakane primat ću od danas za period od
2. siječnja do blagdana bl. Alojzija
Stepinca, točnije do 8. veljače (subota).
Ostale misne nakane (od Stepinčeva
do kraja građanske godine) primat ću
poslije blagoslova obitelji kao i prošle
godine. Mnogi su pohvalili pravedan
način rasporeda misnih nakana pa ću
zadržati takav običaj i dalje.

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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8. prosinca 2013.; godište VII., br. 25/2013. (160);

LITURGIJSKA GODINA “C”

nedjelja radosti
Treća nedjelja Došašća jest
novi korak prema Betlehemskom Djetetu. Ova
nedjelja podsjeća nas da je
radost temeljna značajka
cijeloga Došašća, a osobito
ove nedjelje koja se od davnine zove nedjelja Gaudete
– Radujte se.
Danas se prisjećamo dva
jednostavna pravila: Radost ne možemo stvoriti,
ali se ona može izabrati!
Ona poručuje da se može
učiti radosti! Ne možemo
nadzirati sve događaje, ali
možemo izabrati kako ćemo
se postaviti. Drugo je pravilo: Radost ne možemo narediti, ali se ona može probuditi! Kršćanska
radost proizlazi iz tri kršćanske kreposti: vjere, nade i ljubavi. Ona je
plod povjerenja da je život unatoč svim poteškoćama usmjeren na dobar
ishod; onaj tko zna razlog življenja, podnijet će i svaki način i uvjete
života. Evanđelist Luka danas pokazuje Ivana Krstitelja kao propovjednika pokore te donosi njegovu mesijansku propovijed, navještaj Mesije
koji nadilazi njega samoga, a čiji dolazak on naviješta i shvaća kao sud.
Sud ognjem može se dovesti u vezu s Isusovim krštenjem u vatri koji se
djelomično nalazi u duhovskom događaju. Tko se bude krstio ognjem
Duha Svetoga, njemu će biti darovan mir Božji na kojem se temelji egzistencija puna radosti.
Čovjek koji je u Bogu prepoznaje se upravo po toj radosti.

2. NEDJELJA DOŠAŠĆA
Mt 3, 1-12

U

one dane pojavi se Ivan
Krstitelj propovijedajući u
Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo
nebesko!« Ovo je uistinu onaj o
kom proreče Izaija prorok: Glas
viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Ivan
je imao odjeću od devine dlake i
kožnat pojas oko bokova; hranom
mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja
i sva okolica jordanska. Primali su
od njega krštenje u rijeci Jordanu
ispovijedajući svoje grijehe. Kad
ugleda mnoge farizeje i saduceje
gdje mu dolaze na krštenje, reče im:
»Leglo gujinje! Tko li vas je samo
upozorio da bježite od skore srdžbe?
Donosite dakle plod dostojan
obraćenja. I ne usudite se govoriti
u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer,
kažem vam, Bog iz ovoga kamenja
može podići djecu Abrahamovu.
Već je sjekira položena na korijen
stablima. Svako dakle stablo koje
ne donosi dobroga roda, siječe se i
u oganj baca. Ja vas, istina, krstim
vodom na obraćenje, ali onaj koji
za mnom dolazi jači je od mene. Ja
nisam dostojan obuće mu nositi..
		
Riječ Gospodnja.
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RASPORED SVETIH MISA
9. 12.- 15. 12. 2013.

Ponedjeljak, 9. prosinca
6 - Stjepan Šaravanja za pok. oca
Matu, strica Juru i ost. pok. iz ob.
Šaravanja
Utorak, 10. prosinca
6 - Ivan i Mladenka Rogić za pok.
Smiljana Stojanovića
Srijeda, 11. prosinca
Kvatre
6 - Stanko Ćorić s ob. za pok. rod.
Antu i Ružu te tetku Cviju
Četvrtak, 12. prosinca
6 - Vera Zovko za pok. rod. Iliju i
Katu, braću Vidu i Dragu, sestre Anđu i Sofiju
Petak, 13. prosinca - Kvatre
Sv. Lucija
6 - Filip i Zdravka Pavlović za svoje
pok. rod., braću i sestre
Subota, 14. prosinca
Kvatre
6 - Valerija Buntić za pok. rod. Anu i
Dragu Smoljan
Nedjelja, 15. prosinca
Treća nedjelja došašća
Nedjelja Caritasa
8 - Rana misa
11 - Misa za narod

3. NEDJELJA DOŠAŠĆA
Mt 11, 2-11

U

ono vrijeme: Kad Ivan
u tamnici doču za djela
Kristova, posla svoje
učenike da ga upitaju: »Jesi li ti
Onaj koji ima doći ili drugoga
da čekamo?« Isus im odgovori:
»Pođite i javite Ivanu što ste čuli
i vidjeli: Slijepi proglédaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi
čuju, mrtvi ustaju, siromasima
se navješćuje Evanđelje. I blago
onom tko se ne sablazni o mene.«
Kad oni odoše, poče Isus govoriti
mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u
pustinju gledati? Trsku koju vjetar
ljulja? Ili što ste izišli vidjeti?
Čovjeka u mekušasto odjevena?
Eno, oni što se mekušasto nose po
kraljevskim su dvorima. Ili što ste
izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem
vam, i više nego proroka. On je
onaj o kome je pisano:‘Evo, ja
šaljem glasnika svoga pred licem
tvojim da pripravi put pred tobom.’ Zaista, kažem vam, između
rođenih od žene ne usta veći od
Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji
u kraljevstvu nebeskom veći je od
njega!«

Riječ Gospodnja

RASPORED SVETIH MISA
16. 12. - 22. 12. 2013.

Ponedjeljak, 16. prosinca
6 - Ob. Papac za pok.
Živka (god.)
Utorak, 17. prosinca
6 -Mate Kukrika za pok.
sina Željka (god.)
Srijeda, 18. prosinca
6 - Petar Marić za pok.
sina Antu (god.)
Četvrtak, 19. prosinca
6 - Ob. Radić za pok.
Maricu i Matiju
Petak, 20. prosinca
6 - Jure Šitum za pok. m. Zorku
Subota, 21. prosinca
6 - Ankica Knezović za pok. rod.
BOŽU i LJUBICU Planinić
Nedjelja, 22. prosinca
Četvrta nedjelja došašća
9,30 Misa u Blagaju
14 Ispovijed i Misa
15,30 Ispovijed i Misa
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