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
Župni vjeronauk i sekcije započet
ćemo iza Krizme.
Za župni list: Matan Kukrika 20 KM.
Trinaest utoraka sv. Anti. Pobožnost
svetom Anti započeli smo u utorak, 19.
3. 2013. Sljedeći su treći i četvrti utorak
pred blagdan sv. Ante. Pobožnost, krunica, litanije i molitva su u 17,15 sati.
Molimo od njega zagovror kod Boga!
Prvi petak u mjesecu pada na 5. travnja. Tko obavlja pobožnost imat će prigodu pola sata prije Mise ispovjediti
se.
Blagdan Navještenja Gospodnjega
prebačen je ove godine na 8. travnja
jer ga je liturgijski nemoguće slaviti u
Velikome Tjednu. Sveta Misa u 18 s.
Proba za prvopričesnike bit će u
utorak, 2. travnja nakon večernje sv.
Mise.
Ispovijed prvopričesnika i roditelja
bit će u subotu, 6. travnja 2013. god.
u 11 sati. Nakon ispovijedi imat ćemo
generalnu probu prvopričesnika i
roditelja.
Nakon prve sv. ispovijedi preuzet ćete
i prvopričesničke haljine, koje ćete
vratiti do svete Krizme.

Obavijest krizmanicima:
Ispovijed krizmanika, kumova i
roditelja predviđena je u subotu 13.
travnja 2013. god. u 17 sati. Nakon
ispovijedi i večernje sv. Mise bit će
generalna proba za krizmu.
Probe za krizmanike bit će u utorak
9. travnja i u petak 12. travnja nakon
večernje Mise.
Euharistijsko klanjanje je na prvi
četvrtak u mjesecu, 4. 4. 2013. u 17,30
sati.
Nakon pobožnosti bit će sastanak s
članicama udruge “sv. Veronika”
Nedjelja Božanskoga Milosrđa dolazi na Mali Uskrs. Taj dan moguće je
dobiti potpuni ili djelomični oprost.
Za potpuni oprost: ispovijed, pričest
i molitva na nakanu sv. Oca; sudjelovati u pobožnosti na čast Božanskoga
milosrđa pred Presvetim (izloženim
ili u svetohraništu), kajući se za svoje
grijehe ili barem pred Presvetim izmoliti Vjerovanje i Očenaš, dodajući
zaziv: Isuse milosrdni, uzdam se u te!
Za djelomični oprost: potrebno je da
vjernik upravi milosrdnom Isusu neki
od pobožnih zaziva koji su od Crkve
odobreni za javnu pobožnost.

ŽUPNI LIST izdaje Župni ured Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna. Uređuje i odgovara
don Nikola Menalo, župnik. Župni list izlazi svakog drugog tjedna.
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31. ožujka 2013.; godište VII., br. 7/2013. (142);

LITURGIJSKA GODINA “C”

SRETAN USKRS
Iz biskupove uskrsne poslanice: A
dva anđela, Gabriel nazaretski, navjestitelj (Lk 1,28), i Rafael getsemanski,
„ohrabritelj“ (Lk 22,43), toga jedinstvenoga povijesnog jutra, odjeveni u
blistave haljine na krilima slave s neba
sletješe. Lica im bijahu kao munje, a
odjeća bijela kao snijeg. Anđeli odvališe
kamen i jedan na nj sjede (Mt 28,2), a
drugi stade na suprotni dio grobnih vrata. A Besmrtni ostavi povoje i svečano
izađe iz groba na Život vječni. Onima
koji na grob dolažahu i tuda prolažahu
arkanđeli prenošahu istu poruku. Jedan
im reče:
- „Vi se ne bojte: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde,
vidite mjesto gdje je ležao, pa pođite žurno i javiti njegovim učenicima da uskrsnu
od mrtvih“ (Mt 28,5-7). Drugi također ponovi:
- „Ne plašite se! Isusa tražite, Nazarećanina, Raspetoga? Uskrsnu! Nije ovdje! Evo
mjesta kamo ga položiše“. Žene oboriše lica k zemlji i udare bježati (Mk 16,6-8).
- „Što tražite Živoga među mrtvima? Nije ovdje nego uskrsnu! Sjetite se kako
vam je govorio dok je još bio u Galileji“ (Lk 24,5-7). Magdalena opazi da je
kamen s groba dignut, nije ni povirila je li Isus unutra, nego odmah usplahireno
zaključi:
- „Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše“ (Iv 20,2). Tko? - Židovi,
glavari svećenički, razbojnici, stražari, vojnici, prolaznici!
Nije ovdje! Uskrsnu! To je ista istovjetna Istina, ista uskrsna Pjesma, ista
nepromjenljiva Poruka koja odjekuje svijetom do danas, do Sudnjega dana; koja
ljudska srca zahvaća, od straha ih oslobađa, smisao im vraća, od svakoga grijeha i
bolesti ozdravlja, sve patnje i kušnje opravdava. Smrti, gdje je tvoj žalac? Ljubav
je jača od smrti!
Sretan svima slavni Kristov Uskrs, temeljni zalog našega budućeg uskrsnuća!
Uz biskupovu čestitku šaljem blagoslov Uskrsloga svima vama dragi župljani.
Posebna čestitka bolesnima i nemoćnima.
don Nikola

USKRS

Iv 20, 1 - 9

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

P

rvog dana u tjednu rano ujutro,
još za mraka, dođe Marija
Magdalena na grob i opazi da
je kamen s groba dignut. Otrči stoga
i dođe k Šimunu Petru i drugom
učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im
reče: “Uzeše Gospodina iz groba i ne
znamo gdje ga staviše.” Uputiše se
onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše
na grob. Trčahu obojica zajedno, ali
onaj drugi učenik prestignu Petra i
stiže prvi na grob. Sagne se i opazi
povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe
i Šimun Petar koji je išao za njim i
uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže
i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj,
ali nije bio uz povoje, nego napose
svijen na jednome mjestu. Tada uđe
i onaj drugi učenik koji prvi stiže na
grob i vidje i povjerova. Jer oni još
ne upoznaše Pisma da Isus treba da
ustane od mrtvih.
Riječ Gospodnja

RASPORED SVETIH MISA
1. 4. 2013. - 7. 4. 2013.

Uskrsni Ponedjeljak, 1. travnja
8-Pero Kalinić s obitelji za pok.
rod. KATU i BLAŽA
Utorak, 2. travnja-3. utorak sv. Anti
18-Obitelj za STANKA TOPIĆA
(1.god.)
Srijeda, 3. travnja
7-Zdravko i Slavka Marić za sve
svoje pok.
Četvrtak, 4. travnja
17,30 Euharistijsko klanjanje
18-Drago Raič za pok.oca IVANA,
majku LJUBICU, baku i djeda te
pok. stričeve PERU i LAZU
Petak, 5. travnja: Prvi Petak u mj.
18-Ana Rogić za sve pok. iz ob.
Rogić i Ivandić
Subota, 6.travnja
7-Nada s djecom za pok. supruga
DRAGU IŠTUKA
18-Ob. Marinka Pažina za pok. iz ob.
Pažin i Jozić te pok. kuma ZDRAVKA (m.) Dragoja
Nedjelja, 7.travnja-Mali Uskrs
8-RANA MISA
11-PRVA PRIČEST
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MALI USKRS-NEDJELJA
BOŽANSKOG MILOSRĐA
Iv 20, 19 - 31

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

I

uvečer toga istog dana, prvog u
tjednu, dok su učenici u strahu
od Židova bili zatvorili vrata,
dođe Isus, stane u sredinu i reče im:
“Mir vama!” To rekavši, pokaza
im svoje ruke i bok. I obradovaše
se učenici vidjevši Gospodina. Isus
im stoga ponovno reče: “Mir vama!
Kao što mene posla Otac i ja šaljem
vas.” To rekavši, dahne u njih i kaže
im: “Primite Duha Svetoga. Kojima
otpustite grijehe, otpuštaju im se;
kojima zadržite, zadržani su im.”
Ali Toma zvani Blizanac, jedan od
dvanaestorice, ne bijaše s njima kad
dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi
učenici: “Vidjeli smo Gospodina!”
On im odvrati: “Ako ne vidim na
njegovim rukama biljeg čavala i ne
stavim svoj prst u mjesto čavala, ako
ne stavim svoju ruku u njegov bok,
neću vjerovati.” I nakon osam dana
bijahu njegovi učenici opet unutra, a s
njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena,
a Isus dođe, stade u sredinu i reče:
“Mir vama!” Zatim će Tomi: “Prinesi
prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi
ruku i stavi je u moj bok i ne budi
nevjeran nego vjeran.” Odgovori mu
Toma: “Gospodin moj i Bog moj!”
Reče mu Isus: “Budući da si me
vidio, povjerovao si. Blaženi koji
ne vidješe, a vjeruju!” Isus je pred
svojim učenicima učinio i mnoga
druga znamenja koja nisu zapisana u
ovoj knjizi.
Riječ Gospodnja

RASPORED SVETIH MISA
8. 4. 2013. - 14. 4. 2013.

Ponedjeljak, 8. travnja:
NAVJEŠTENJE, BLAGOVIJEST
18-Pero Stjepanović za pok.
m. JELKU i tetku MATIJU (ž.)
Utorak, 9. travnja
Četvrti utorak sv. Anti
18-Ruža Marjanović za pok. rod.
STANKA i ANICU te pok. iz obitelji
Bradarić i Zelenika
Srijeda, 10. travnja
7-Antonio Zlomislić s obitelji za pok.
o. ŽELJKA, m. KATICU i strica
STOJKU (m.)
Četvrtak, 11. travnja
18-Slavko Puljić za pok. rod. VINKA
i VERONIKU i ost. pok. iz obitelji
Puljić i Marić
Petak, 12.travnja
18-Ob.Gagro za sve svoje pok.
Subota, 13.travnja
18-Zdravko Raić s ob. za pok. majku
MILKU i ost. pok. iz ob.
Nedjelja, 14. travnja
8 - RANA MISA
11 - KRIZMA
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