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 župni list (KM): Dario Šimić 10.
Župni vjeronauk i sekcije održavaju
se po već ustaljenom rasporedu. Ukoliko se ne održava nastava u školi neće
biti ni župnog vjeronauka.
Pobožnost križnoga puta tijekom
korizme je petkom u 17.30, pola sata
prije večernje svete mise, u našoj crkvi na Buni.
Križni put naše župe na brdo Hum
- ako bude vrijeme to dopuštalo predviđen je na četvrtu korizmenu
nedjelju, 30. ožujka, s početkom na
prvoj postaji u 16 sati. Autobus za one
koji nemaju prijevoz kreće s Bune u
15,30 sati.
Trinaest utoraka sv. Anti. Pobožnost
svetom Anti započet ćemo u utorak,
18. 3. 2013. pola sata prije sv. Mise
moleći krunicu, litanije i određenu
molitvu.
Svetkovina svetoga Josipa, zaštitnika
naše Mostarsko-duvanjske biskupije
je 19. ožujka. Sveta Misa u katedrali
bit će u 18 sati.

Blagovijest, 25. ožujka
Na sami blagdan Navještenja Gospodnjega slavit ćemo svete Mise u 7
i 18 sati.
Unutarnje uređenje crkve na Buni
Dragi župljani, ovih sam dana intenzivno radio na pripremama za unutarnje uređenje naše crkve na Buni.
Ako nas Bog poživi i planirano se
ispuni krenuli bismo u izradu žbuke
u crkvi nakon Prve Pričesti (4. svibnja). Nakon toga uslijedilo bi postavljanje akustičnih ploča te postavljanje kamena na pod crkve. Duboko
sam uvjeren da ćemo iznaći snage i
sredstava i planirano završiti. Akciju
“Isusovi poštari nastavit ćemo od
mjeseca travnja pa nadalje dok ne
dovršimo i račune ne poplaćamo.
Također sam obavio razgovore i
dogovore vezane uz vitraje na prozorima. Skice apostola radit će umjetnica Blaženka Salavarda iz Zagreba s kojom sam dogovorio da naslika
sv. Petra i sv. Pavla, a stakla bi se
izrađivala u radionici opremljenoj
za takve poslove. Ako bi netko htio
darovati apostola neka mi se javi u
župni ured gdje će dobiti potrebite
informacije. Naravno da može biti
više osoba za jedan prozor, a svakako
da može biti jedna osoba za više prozora. Ad maiorem Dei gloriam!

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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LITURGIJSKA GODINA “A”

2. korizmena nedjelja
Današnja druga korizmena
nedjelja vodi nas na Goru, na
susret s Kristom koji je pred
učenicima preobražen Očevim
svjetlom. Preobražen, Isus
se učenicima otkriva u novom svjetlu. Ovdje je Otac
na djelu! Otac objavljuje
Isusa u svjetlu njegove proslave i uskrsnuća. On koji
će ga uskrisiti od mrtvih sad
ga obasjava svjetlom buduće
slave. Ovdje je na djelu Isusova poslušnost Očevoj volji.
Neposredno prije uspona na
Goru, Isus je učenicima govorio: „Hoće li tko za mnom,
neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.“ Križ je
put preobrazbe do svjetla, do zajedništva s Ocem. Na Gori se učenicima prikazuje
smisao križa. Križ je put do slave. Učenici koje je Isus poveo sa sobom na Goru,
vide preobraženog Isusa, ali ništa ne razumiju. Petar kaže: „Dobro nam je ovdje…
načinimo ovdje tri sjenice…“ Njima je tu samo „dobro,“ oni žele ostati tu, u ‘vremenu’ i uživati. Preobraženje nije imalo za cilj preobraziti Isusa, nego učenike.
Oni zapravo ne žele razumjeti, ni opravdati Kristovo prihvaćanje Križa, Muke i
Smrti. Isus je ovdje preko svoje ljudskosti otkrio učenicima svoje božanstvo. Njegov sjaj, promjena lica, pokazuju Mesiju, Krista „čije kraljevstvo nije od ovoga
svijeta.“ Križ moramo prihvatiti, a slava nam se daruje. Pitanje je, kakva je naša
korizmena preobrazba? Pokušavamo se preobraziti, živjeti ‘drukčijim’ životom, a
time zaboravljamo da je preobrazba dar do kojega se dolazi samo jednim putem
– prihvaćanjem križa. Mi započinjemo svoju preobrazbu, prema našoj vlastitoj
želji, bez muke i gnjavaže, po našoj zamisli slave. I mi često reagiramo poput Petra: „Učitelju, dobro nam je ovdje! Ostajemo zatvoreni u sigurnost svojih sjenica
i kritiziramo, a život pored nas prolazi, bez ozarena lica Kristom.

2. KORIZMENA NEDJELJA
Mt 17, 1-9

U

ono vrijeme: Isus uze sa
sobom Petra, Jakova i Ivana,
brata njegova, te ih povede na
goru visoku, u osamu, i preobrazi se
pred njima. I zasja mu lice kao sunce,
a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i
Ilija te razgovarahu s njime. A Petar
prihvati i reče Isusu: »Gospodine,
dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš,
načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu,
Mojsiju jednu i Iliji jednu.« Dok je
on još govorio, gle, svijetao ih oblak
zasjeni, a glas iz oblaka govoraše:
»Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu
mi sva milina! Slušajte ga!« Čuvši
glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k
njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne
vidješe nikoga doli Isusa sama. Dok
su silazili s gore, zapovjedi im Isus:
»Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin
Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«
Riječ Gospodnja!

RASPORED SVETIH MISA
17. 3. 2014.- 23. 3. 2014.

Ponedjeljak, 17. ožujka
7 - Ilija Soldo za sve pok. iz ob.
Soldo
Utorak, 18. ožujka
1. Utorak na čast sv. Ante
18 - Djeca za pok. rod. Iliju i
Maru Barišić i ost. pok. iz ob.
Barišić i Zlomislić
Srijeda, 19. ožujka
Sv. Josip, zaručnik BDM
7 - Jakov Karlović za pok. oca
Marka, majku Ljubicu i
brata Ivicu
Četvrtak, 20. ožujka
18 - Milka Trlin za pok. oca Stojana, majku Mandu te ost.
pok. iz ob. Boras
Petak, 21. ožujka
17.30 - Put križa
18 - Vinko i Jela Pavlović za
pok. rod. i ost. pok.
Subota, 22. ožujka
7 - Marijan i Marica Tomić za pok.
tetku Janju
Nedjelja, 23. ožujka
8 - Rana misa
11 - Sveta misa za narod
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3. KORIZMENA NEDJELJA
Iv 4, 5-42

D

ođe dakle u samarijski
grad koji se zove Sihar,
blizu imanja što ga Jakov dade svojemu sinu Josipu.
Ondje bijaše zdenac Jakovljev.
Isus je umoran od puta sjedio na
zdencu. Bila je otprilike šesta
ura. Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode. Kaže joj Isus:
“Daj mi piti!” Njegovi učenici
bijahu otišli u grad kupiti hrane.
Kaže mu na to Samarijanka:
“Kako ti, Židov, išteš piti od
mene, Samarijanke?” Jer Židovi
se ne druže sa Samarijancima.
Isus joj odgovori: “Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti
veli: ‘Daj mi piti’, ti bi u njega
zaiskala i on bi ti dao vode žive.”
Odvrati mu žena: “Gospodine,
ta nemaš ni čime bi zahvatio, a
zdenac je dubok. Otkuda ti dakle voda živa? Zar si ti možda
veći od oca našeg Jakova koji
nam dade ovaj zdenac i sam je
iz njega pio, a i sinovi njegovi
i stada njegova?” Odgovori joj
Isus: “Tko god pije ove vode,
opet će ožednjeti. A tko bude
pio vode koju ću mu ja dati, ne,
neće ožednjeti nikada.
Riječ Gospodnja!

RASPORED SVETIH MISA
24. 3. 2014.- 30. 3. 2014.

Ponedjeljak, 24. ožujka
7 - Ruža Radić za sve pok. iz
ob. Puljić i Prce
Utorak, 25. ožujka
Blagovijest - 2. Utorak na čast
sv. Ante
7 - Anđa Mandarić za pok. muža
Antu
18 - Slavko Soldo s ob. za pok.
rod. Petra i Cvijetu, punca Vinka Pažina i šuru Dragana Pažina
Srijeda, 26. ožujka
7 - Đuro Prkačin s ob. za pok.
rod. Jozu i Maru
Četvrtak, 27. ožujka
18 - Mato Rajić za pok. rod.
Jakova i Ivku
Petak, 28. ožujka
17.30 - Put križa
18 - Dragomir Perić za pok.
oca
Iliju i Maru Perić
Subota, 29. ožujka
7 - Ob. za pok. Zorku Perić
(1. god.)
18 - Pero Kalinić s ob. za pok.
rod. Blaža i Katu te ost.
pok. iz ob. Kalinić
Nedjelja, 30. ožujka
8 - Rana misa
11 - Sveta misa za narod
9,30 Misa u Blagaju
16 - Put križa na Humu
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