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ŽUPNE OBAVIJESTI
Počinje došašće i bliža priprava na dolazak Gospodnji. Svete mise zornice imat
ćemo svako jutro u 6.30 sati. Odazovimo se
i dođimo. Prikažimo svoja jutra Gospodinu
koji dolazi. Bit će prilika za ispovijed prije
svake jutarnje svete mise.
Prvi petak je u sljedeći petak, 5. 12. Bit će
prilika za one koji se žele ispovijediti.
Hvala ženama koje su očistile crkvu. U
subotu, 6. 12. crkvu čiste: Valentina Sušac,
Marijana Šekerija i Ljilja Vrankić. U subotu,
13. 12., crkvu čiste: Rada Pandža, Borjana
Petrović, Erna Stojanović i Svjetlana Spajić.
HKM je u srijedu u 19.30, kao obično, a sve
sekcije su subotom po ustaljenom rasporedu.
Ispovijed starih i bolesnih je u srijedu, 10.
12., s početkom u 8.00 sati ujutro.
Nedjelja Caritasa BiH je na treću nedjelju
došašća, tj. 14. 12. Sva prikupljena milostinja
ići će za najpotrebnije u našoj biskupiji. Ispred crkve će Udruga žena ponuditi svoje
proizvode pa ćemo se odazvati kako bismo
pomogli najpotrebnije u našoj župi i biskupiji. Budimo darežljivi i nesebični pa će i Bog
nama uzvratiti stostruko.
Sastanak udruge žena “Sv. Veronika” je u
utorak, 9. 12., nakon večernje svete mise radi
dogovora za Nedjelju Caritasa.
Sastanak karitativne sekcije HKM-a je u
četvrtak, 11. 12., u 19.00 sati radi dogovora
za Nedjelju Caritasa, Božić i božićno organiziranje pomoći najpotrebnijima.
U uredu možemo nabaviti knjigu “Kršćansko
savršenstvo”, vrijednu za naš duhovnost i
kršćanski rast u vjeri. Knjiga je jako vrijedna
te je vrlo lijepo dizajnirana i opremljena.
Cijena joj je 25 KM, a novac od knjige ide
za gradnju nove crkve. Hvala svima koji je
nabave jer tako pomažu izgradnju.

Dvije su medijske sekcije u našoj župi. Danas ih obje predstavljamo. Jedna je dječja, a
druga je sekcija HKM-a. Osnovao ih je don
Željko Majić 2001. godine.
Djeca u Medijskoj sekciji pripremaju svake
nedjelje pano kojega uvijek možemo vidjeti
na ulaznim vratima crkve. Njihov redoviti
susret je subotom.Također sudjeluju kod izrade razglednica za Misijsku nedjelju i Nedjelju caritasa. Oni Evanđelje i Riječ Božju
dočaraju slikom, crtežom, linijom, igrom
slova... Bog se raduje njihovoj kreativnosti i
dosjetljivosti. Predsjednica Medijske sekcije
je Daria Puljić, a njezina zamjenica je Martina Maslać. Hvala njima i svima koji su
sudjelovali u dosadašnjem predanom radu i
neka ih sve Bog blagoslovi.
Medijska sekcija HKM-a usredotočna je
na župni vijesnik Riječ koji se izdaje dvaput
godišnje. Dosada je ukupno iz tiska izišao
21 broj vijesnika Riječ. Za našu župu to
je vrlo vrijedan list jer donosi kronologiju
događanja u župi, prati razne susrete i akcije mladih i djece, donosi podatke iz župnih
matica i drugo. Zahvalni smo svima koji su
kroz protekle godine uporno radili i zalagali
se za naš list. Pročelnica Sekcije je Marina
Rajić, a zamjenica joj je Kristina Ćorić.
Naša župa od danas ima svoju web
stranicu: www.zupablagajbuna.ba! Tu
možete naći sve informacije o našoj župi:
o misama i pobožnostima, zborovima,
folkloru, nastupima mladih, aktulanim
događajima iz župe i drugo. I sve kroz sliku!
Najzaslužniji za otvaranje naše web stranice
je naš vrijedni gosp. Miro Selmanić. Hvala
mu za trud i poklonjeno vrijeme.
Danas bilježimo i prvu godišnjicu našega
župnog lista koji je u protekloj godini izišao
u 28 brojeva. Potrebne informacije i poticaji
u njemu uvijek su nam korisni!

ŽUPNI LIST izdaje Župni ured Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna. Uređuje don Mile Vidić,
župni vikar, odgovara don Ivo Šutalo, župnik. Župni list izlazi svakog drugog tjedna.
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LITURGIJSKA GODINA “B”

PRVA I DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

HKUD “HERCEG STJEPAN”

Web stranica naše župe:

www.zupablagajbuna.ba

1. NEDJELJA DOŠAŠĆA
Evanđelje: Mk 13,33-37 .

RASPORED SVETIH MISA
1. 12. - 7. 12. 2008.

2. NEDJELJA DOšAŠĆA
Evanđelje: Mk 1, 1-8.

RASPORED SVETIH MISA
8. 12. - 14. 12. 2008.

U ono vrijeme reče Isus: ”Pazite!
Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao
kad ono čovjek neki polazeći na put
ostavi svoju kuću, upravu povjeri
slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle,
jer ne znate kad će se domaćin vratiti da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih
pijetlova ili ujutro - da vas ne bi našao
pozaspale ako iznenada dođe.” “Što
vama kažem, svima kažem: Bdijte!”

Ponedjeljak, 1. 12.: svagdan
6.30: Obitelj Perić za pok. ANDRIJICU
Perića (g.)

Početak 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 krstim vodom, a on će vas krstiti
Duhom Svetim.”

Ponedjeljak, 8. 12.: Bezgrešno Začeće
6.30: Pavo Puljić za pok. majku MARU i oca
IVANA
17.00: Luka Bošković za pok. oca IVANA, majku ANICU, sestre ROSU, JANJU i
BOŽICU i zetove

Riječ Gospodnja!

Utorak, 2. 12.: svagdan
6.30: Andrija i Ruža Verkić na čast Gospi i za
svoje obitelji
Srijeda, 3. 12.: Sv. Franjo Ksaverski
6.30: Nedjeljka Perić za pok. sina MLADENA
Četvrtak, 4. 12.: svagdan
6.30: Ana Krešo za pok. supruga IVANA
Petak, 5. 12: Prvi petak
6.30: Anica Raić na čast Gospi
Subota, 6. 12.: Sv. Nikola, biskup
6.30: Obitelj za pokojnog NIKU Puljića
Nedjelja, 7. 12.: DRUGA DOŠAŠĆA

8.00: Obitelj Šaravanja za sve svoje pokojne
10.00: PRO POPULO (misa za narod)
12.00: Mijo Marijanović za duše u čistilištu

Riječ Gospodnja!

PREDSTAVLJENI HKUD “HERCEG
STJEPAN” I ZBOROVI
Prošle nedjelje, 23. studenoga, na svetkovinu Krista Kralja, predstavili smo naš
župnik HKUD “Herceg Stjepan” i naše
župne zborove: zbor mladih MIR i dječji
zbor PUT LJUBAVI. HKUD “Herceg
Stjepan” predstavio je svoje nošnje pa
se iskreno zahvaljujemo onima koji su
nam nesebično pomogli oko dobavljanja i šivanja nošnji.Posebna hvala našim
župljankama Stojki Brljević i Ankici
Knezović, našim bivšim župnicima
don Željku Majiću i fra Petru Vlašiću
te županiji Dubrovačko-neretvanskoj
i gradu Mostaru na svesrdnoj pomoći
koju su nam pružili, kako bismo se mogli podičiti nošnjama i nastaviti daljnji
još aktivniji rad.

Utorak, 9. 12.: svagdan
6.30: Stanko Ćorić za pok. oca ANTU i majku
RUŽU
6.30: Marija Balalić s obitelji - zahvala
Srijeda, 10. 12.: svagdan
6.30: Slavko Brljević za pok. roditelje FRANJU i LJERKU i pok. braću PERU i NIKOLU
6.30: Ivka Stojanović za pok. muža SMILJANA
Četvrtak, 11. 12.: svagdan
6.30: Petar i Tonka Marić za pok. roditelje i za
sve pok. iz obitelji Marić i Terkeš
6.30: Bruno Štrljo za pok. oca ANTU
Petak, 12. 12.: svagdan
6. 30: Marija Bubalo za svoje pokojne
Subota, 13. 12.: svagdan
6.30.: Damir Petrović za pok. oca NIKOLU
(2. g.)
6.30: Ankica Šakota za pok. majku LUCIJU i
oca STJEPANA
Nedjelja, 14. 12.: TREĆA DOŠAŠĆA
8.00: Obitelj Kordić za pokojnu LUCU i ANICU
10.00: PRO POPULO (misa za narod)
12.00: Iva Filipović za pok. ILIJU (g.) i sina
DAVORA
RODITELJSKI SASTANAK
- Za roditelje prvopričesnika u četvrtak, 11.
12., u 19.00 sati.
- Za roditelje krizmanika u petak, 12. 12., u
19.00 sati. Molimo da se svi roditelji savjesno odazovu ovom pozivu. Hvala!

Dječji zbor naše župe -“Put ljubavi”
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