Župa Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna
Pastoralni centar bl. Alojzija Stepinca Buna bb, 88202 Buna;
Tel./fax: 036/480-600; mobitel: 063/348-430;
E-mail: zupni.ured.blagaj-buna@tel.net.ba
web: www.zupablagajbuna.ba
Župni ured je otvoren radnim danom od 8 do 12 sati
te redovito poslije misa. Za hitne slučajeve u svako doba.

ŽUPNE OBAVIJESTI
Višelisne kalendare za slijedeću godinu s
motivom unutrašnjosti naše nove crkve na
Buni možete nabaviti u našem Župnom uredu. Cijena kalendara je 3 KM.

Župni vjeronauk ne održava se tijekom
božićnih i novogodišnjih blagdana. Kada se
krene u školu u drugom polugodištu obavijestiti ćemo i o početku župnog vjeronauka.

Crkveni tisak (Crkva na kamenu, Naša
ognjišta, Mak, Radosna vijest...) za 2012.
godinu nastavit će dolazit po dosadašnjem
popisu. Onikoji se nanovo žele prijaviti neka
to učine što prije. također ako se netko želi
odjaviti neka to odmah učini. Pretplata ostaje
ista i plaća se u mjesecu siječnju.

Izašao je iz tiska novi broj naše Riječi.
Svaka bi naša obitelj trebala imati po jedan
primjerak tog našeg godišnjaka u kojem su
opisani važniji događaji u župi tijekom protekle crkvene godine. Po prvi put Riječ je tiskana u boji a cijena primjerka je 3 KM.

Svete mise za pokojne na određen datum
primamo za cijelu iduću godinu.
Raspored božićnog blagoslova obitelji:
1. tjedan: Blagoslov otpočinje
u starom dijelu župe u ponedjeljak, na
Stjepandan, 26. XII., i to Kočine, Gnojnice
i Dračevice. Utorak, 27. XII., od Gagrine
pumpe do Konzuma na Buni. Srijeda, 28.
XII., Sadovi na Buni. Četvrtak, 29. XII., Kosor, Kula, Potpetak, Petak, Pržine i Mlinice.
Petak, 30. XII., Novo naselje na Buni. Subota, 31. XII., Brodari. Nedjelja, 1. siječnja,
popodne, Hodbina.
2. tjedan: Blagoslov obitelji u
Ortiješu otpočinje u ponedjeljak, 2. siječnja,
od Mostara prema Buni (1., 2. i 3. ulica). U
utorak, 3. siječnja, 4. i 5. ulica. U srijedu, 4.
siječnja, 6. i 7. ulica. U četvrtak, 5. siječnja,
8. i 9. ulica.
Za blagoslov obitelji treba pripremiti
svijeću, križ i svetu vodu za škropljenje.

Za vanjsku fasadu crkve na Buni (KM):
Zdravko Marić 100, Anica Šagolj 50, Ivo
Šandrk 200, Anđelka Puljić 50, Mladen Vukoja 50, Milenko Bošković 100, Stjepan
Puljić 50, Željko Babić 100, Mato Zovko
50, Vide Bošković 50, Obitelj Grubešić 50,
Zdravko Rajić (Franin) 150, Pero Stjepanović
50, Marjan Tomić 100, Tomislav Soldo 100,
dječji vrtić “Cipelići” 50, Jelenko perić 100,
Spaso i Pavo Raguž 100, Vinko Perić 75,
Drago Novaković 100, Nedjeljko Marjanović
200, Ivan Markić 100, Ivica Bošković (Lukin)
100, Jela Masatović 50, Dragan Arapović
200, Stipo čorić 50, Miroslav Selmanić 100,
Tomislav Zlomislić 100.
Za Župni list: Marijan Tomić 10 KM, Spaso
Raguž 10 KM, Vide Bošković 10 KM.
Na Nedjelju Caritasa prodajom kolača i
kalendara skupili smo oko 1300 KM za naš
župni karitas. Milostinjom od srijeda kroz
došašće skupili smo još 1000 KM. Hvala...

ŽUPNI LIST izdaje Župni ured Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna. Uređuje i odgovara
don Bernard Marijanović, župni upravitelj. Župni list izlazi svakog drugog tjedna.
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Župni
list
Blagaj-Buna

25. prosinca 2011.; godište V., br. 26/2011 (109);

LITURGIJSKA GODINA “B”

Mali Isus na Buni
pod skelom i na komadu stiropora

Blagoslovljen Božić
i sretna Nova 2011. godina!

BOŽIĆ - ROĐENJE GOSPODNJE
Evanđelje: Iv 1, 1-18;

RASPORED SVETIH MISA
26. 12. 2011. - 01. 01. 2012.

U početku bijaše Riječ
i Riječ bijaše u Boga
i Riječ bijaše Bog.
Ona bijaše u početku u Boga.
Sve postade po njoj
i bez nje ne postade ništa.
Svemu što postade
u njoj bijaše život
i život bijaše ljudima svjetlo;
i svjetlo u tami svijetli
i tama ga ne obuze.
Bî 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.
Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog
čovjeka dođe na svijet;
bijaše na svijetu
i svijet po njemu posta
i svijet ga ne upozna.
K svojima dođe i njegovi ga ne primiše.
A onima koji ga primiše podade moć
da postanu djeca Božja:
onima koji vjeruju u njegovo ime,
koji su rođeni ne od krvi,
ni od volje tjelesne,
ni od volje muževlje,
nego – od Boga.
I Riječ tijelom postade
i nastani se među nama
i vidjesmo slavu njegovu
– slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca –
pun milosti i istine.
Ivan svjedoči za njega. Viče:
»To je onaj o kojem rekoh:
koji za mnom dolazi, preda mnom je
jer bijaše prije mene!«
Doista, od punine njegove svi mi
primismo, i to milost na milost.
Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu.
Boga nitko nikada ne vidje:
Jedinorođenac – Bog – koji je u krilu
Očevu, on ga obznani.

Ponedjeljak, 26. 12.; Sv. Stjepan, đakon;
08.00 - Supruga Milka s djecom za + Dragu
Trlina
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Utorak, 27. 12.; Sv. Ivan ap. i ev.;
08.00 - Zdenka Jarak s obitelji za + rod. Ivana
i Ljubicu, baku Stojku, tetke Vidu i Danu te
svekrvu Janju
Srijeda, 28. 12; Nevina dječica;
07.00 - Karlo Ilić za + rod. Peru i Bosu, strica
Antu i ost. pok.
Četvrtak, 29. 12.;
18.00 - Đuro Pavlović za + suprugu Janju,
rod. Luku i Maru, brata Antu i ost. pok.
Petak, 30. 12.; Sveta Obitelj;
18.00 - Supruga Anđa za + Juru Mlikotu
Subota, 31. 12.;
07.00 - Valerija Buntić za + rod. Dragu i Anu
Smoljan
18.00 - Misa Zahvalnica za 2011. g.
Nedjelja, 01. 01.; Marija Bogorodica;
08.00 - Rana misa
11.00 - Pučka misa (pro populo)

MARIJA BOGORODICA
Evanđelje: Lk 2, 16-21;

RASPORED SVETIH MISA
02. 01. 2012. - 08. 01. 2012.

I pohite te pronađu Mariju, Josipa i
novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve
pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno
o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se
tome što su im pripovijedali pastiri.
Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i
prebiraše ih u svome srcu.
Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga
za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo
rečeno.
Kad se navršilo osam dana da bude obrezan,
nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća.

Ponedjeljak, 02. 01.;
07.00 - Mijo Radić s obitelji za + rod. Vinka
i Katu

Na dan koji je u sadašnjem kalendaru stavljen kao PRVI, susrećemo više isprepletenih
sadržaja: svetkovinu Bogorodice Marije, davanje imena Isusu, Nova godina, Dan mira.
Liturgijski tekstovi govore o blagdanu pod
imenom Natale Sanctae Mariae – Rođenje
Svete Marije. Neki u tome vide uvođenje
kršćanskog blagdana na dan rimskoga poganskog blagdana. Ipak, taj je blagdan naročito
odisao duhom Efeškoga sabora (431. god.)
koji je Mariju nazvao Bogorodicom ili grč.
Theotokos te od tada otvorio čašćenje Bogorodice Marije u novom ozračju. To je ujedno
i najstariji marijanski blagdan na Zapadu.
Osim toga, Bogorodica s Djetetom najčešći
je motiv kršćanske umjetnosti. Tek nakon 5.
stoljeća, na ikonama je Marija često postavljana kao Kristovo prijestolje; u njoj je
prikazan čitav Kristov život, čuvajući nju kao
kristonositeljicu. Takav je i dogmatski izričaj
sabora. Theotokos, govoreći o Mariji, govori
o Kristu. Kalendarski gledano, otvorili smo
novi niz dana poredanih u sustav mjeseci i
tjedana.
Ponajprije pitanje: Što nosi Nova godina?
Imamo osjećaj da je jedno vrijeme prošlo,
a s njim i sve zlo i ono neugodno i da novo
vrijeme počinje s nadom u bolje. Stoga si
srdačno čestitamo, izražavajući sebi i drugima najbolje želje. A sve te želje, možemo
reći, slijevaju se u jednu: živjeti, živjeti sretno, živjeti vječno!

Utorak, 03. 01.;
07.00 - Jagoda Pujić na nakanu
Srijeda, 04. 01.;
07.00 - Za + Iliju Pehara (1. god.)
Četvrtak, 05. 01.;
18.00 - Dana Marić za + brata Mihu
Petak, 06. 01.; Tri Kralja;
08.00 - Rana misa
11.00 - Pučka misa
Subota, 07. 01.;
07.00 - Janja Bekavac s obitelji za + muža
Davida i ost. pok.
Nedjelja, 08. 01.; Krštenje Gospodinovo;
08.00 - Rana misa
11.00 - Pučka misa (pro populo)
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