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): Za crkvu (KM): Slavko Nikolić 200, od
krštenja Petra Marjanovića 100.
Kruh sv. Ante (KM): Kata Milhalj 10.
Svibanjska pobožnost započinje u petak, 1.
svibnja.
Molitvu krunice i Gospinih litanija imat ćemo
svaku večer pola sata prije svete Mise.
Pobožnost Trinaest utoraka sv. Anti je svakoga utorka do spomendana u 17,30 sati.
Crkveno vjenčanje žele sklopiti:
- Ivica Pajić, sin Jozin i Anđe r. Ivanko iz naše
župe i Branka Rajič, kći Markova i Nade r.
Rajič iz župe sv. Petra i Pavla iz Mostara.
Njihovo vjenčanje predviđeno je 2. 5. 2014. u
Mostaru.
Ako netko zna za neku ženidbenu zapreku
dužan je javiti u župni ured. Mladencima želimo
Božji blagoslov!
Obavijest prvopričesnicima.
Probe prvopričesnicima bit će u četvrtak, 1.
i u petak, 2. 5. poslije svibanjske pobožnosti
i večernje sv. Mise. Prvopričesničke haljine
preuzet ćete u petak poslije probe te ih vratiti
kada dođete po fotografije u župni ured.
Ispovijed prvopričesnika i roditelja bit
će u našoj župi u subotu, 4. svibnja u 15
sati. Nakon ispovijedi bit će kratka proba s
prvopričesnicima i roditeljima.
Prva Pričest je u nedjelju, 4. svibnja u 11 sati.
Ispit krizmanika pred župnikom bit će od
28. do 30. 4., a pred predstavnicima Biskupije u utorak, 6. svibnja 2014. god. u 15 sati.
Prvi petak pada na 2. svibnja. Pola sata prije
svete mise bit će prigoda za sv. ispovijed.

Radovi u crkvi započet će u ponedjeljak,
5. svibnja. S Misom i liturgijskim slavljima
prelazimo u pastoralni centar bl. Alojzija. Za
vrijeme radova svake će nedjelje biti i Misa
u Blagaju (da rasteretimo mali prostor pastoralnoga centra), ako nije misa blagoslova
polja po grobljima. Rok završetka radova
nije postavljen pa zbog toga se neće ni žuriti,
a gledat ćemo kvalitetno posao privesti kraju. Detaljniji raspored Misa i slavlja bit će
objavljivan u župnome listu.
Susret hrvatske katoliče mladeži u Dubrovniku (26. i 27. travnja 2014.)
Jučer su naši mladi zajedno sa župnikom i
đakonom otišli u Dubrovnik. Želimo im sretan put i mirno more. Također zahvaljujemo
don Mili Miljki koji je bio spreman preuzeti
veliki teret na se te imati sv. Mise i druge
sakramente i sakramentale u našoj župi.
Mise po grobljima:
- 21. travnja u 9 sati na Gubavici
- 27. travnja u 9,30 sati u Kosoru.
- 4. svibnja u 9,30 sati u Hodbini
- 10. svibnja u 11 sati u Ortiješu
- 1. lipnja u 9,30 sati u Gnojnicama
- 8. lipnja - Duhovi- u 9,30 u Lakševinama
- 15. lipnja u 9,30 sati na Kočinama
- 19. lipnja - Tijelovo: procesija od Bune
do Ortiješa
- 29. lipnja u 9,30 sati u Dračevicama
- 6. srpnja u 14 sati u Kamenoj
Kapela u Ortiješu
Ovih je dana izlivena ploča na kapeli u
Ortiješu. Zahvaljujem svima vama koji ste
sudjelovali i sudjelujete i dalje u izgradnji
groblja i kapele te na taj način doprinosimo
svjedočenju kršćanstva na ovim prostorima.

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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27. travnja 2014.; godište VIII., br. 9/2014. (170);

LITURGIJSKA GODINA “A”

Dvojica novih svetaca Katoličke crkve:
papa Ivan XXIII. Dobri i papa Ivan Pavao II. Veliki
Svečanost proglašenja svetima dvojice papa bit će planetarni događaj.
Papa Franjo u nedjelju 27. travnja
na Trgu Sv. Petra ubrojit će među
svece Ivana Pavla II. i Ivana XXIII.
Potvrđena su predviđanja proteklih
nekoliko tjedana da će u Rim stići
oko 3 milijuna posjetitelja tijekom
druge polovice mjesece travnja, ali
naravno ne svi u jednom danu.
Više od 800 tisuća hodočasnika
očekuje se u Rimu, a više od dvije
milijarde gledatelja uživo će sa svih
strana svijeta pratiti televizijski prijenos. Misa kanonizacije završit će oko
12.30 sati. Hodočasnici će moći ulaziti u baziliku Sv. Petra do jedan sat u noći,
ali zemni ostaci dvojice papa neće biti izloženi. Misu kanonizacije s Papom
će suslaviti oko 150 kardinala i 1000 biskupa te više od šest tisuća svećenika.
Pričest na Trgu i u Ulici pomirenja dijelit će 600 svećenika i 200 đakona. Novi
sveci veoma su nam dragi i bliski-utecimo im se u zagovor!
Vitraji (“slike na prozirima crkve”)
Još se par obitelji i osoba prijavilo da bi sudjelovalo u urešavanju naše crkve.
Od srca im zahvaljujemo a neka njih i njihove obitelji na nebu prati zagovor
apostola zaštitnika kojega ugradiše u našu crkvu:
Lijevo: 1. S. PAVLVS (simbol: mač i pergamena-Mijo Radić; 2. S. IACOBVS
MAIOR (simbol: školjka i štap-Nedjeljko Marjanović); 3. S. IOANNES (simbol: orao i knjiga-obitelji Nikolić i Drinovac); 4. S. BARTHOLOMAEVS (simbol: oderana koža i nož); 5. S. THOMAS (istaknuti prst i T-ravnalo); 6. S.
SIMON ZELOTES
(simbol: pila).
Desno: 1. S. PETRVS (simbol: ključevi- Janja Perutina s djecom); 2. S. ANDREAS (simbol: Andrijin križ-Ana Rogić s djecom); 3. S. MATTHAEVS (simbol: anđeo, vreća s novcem-Zdravko Rajić s ob.); 4. S. PHILIPPVS (simbol:
kruh, zmaj); 5. IACOBVS MINOR (simbol: kovački čekić); 6. S. IVDAS THADDAEVS (simbol: koplje)

2. VAZMENA - Bijela
Nedjelja Iv 20, 19-31

K

ad bî uvečer onoga 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. A ova su zapisana da vjerujete:
Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući
imate život u imenu njegovu.
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Riječ Gospodnja!

RASPORED SVETIH MISA
28. 4. 2014.- 4. 5. 2014.

3. VAZMENA NEDJELJA
Lk 24, 13-35

RASPORED SVETIH MISA
5. 5. 2014.- 11. 5. 2014.

Ponedjeljak, 28. travnja
7 - Nikola Marijanović za pok.
rod. Matu i Jozefinu, sestru Lucu i ost. pok. iz ob.

Onog istog dana – prvog u tjednu
– dvojica Isusovih učenika putovala su u selo koje se zove Emaus,
udaljeno od Jeruzalema šezdeset
stadija. Razgovarahu međusobno
o svemu što se dogodilo. I dok
su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s
njima. Ali prepoznati ga – bijaše
uskraćeno njihovim očima. On
ih upita: »Što to putem pretresate
među sobom?« Oni se snuždeni
zaustave te mu jedan od njih,
imenom Kleofa, odgovori: »Zar
si ti jedini stranac u Jeruzalemu te
ne znaš što se u njemu dogodilo
ovih dana?« A on će: »Što to?«
Odgovore mu: »Pa ono s Isusom
Nazarećaninom, koji bijaše prorok
– silan na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom: kako su ga
glavari svećenički i vijećnici naši
predali da bude osuđen na smrt
te ga razapeli. A mi se nadasmo
da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga ovo je
već treći dan što se to dogodilo. A
zbuniše nas i žene neke od naših:
u praskozorje bijahu na grobu, ali
nisu našle njegova tijela pa dođoše
te rekoše da su im se ukazali anđeli
koji su rekli da je on živ. 		

Ponedjeljak, 5. svibnja
18 - Božica Selmanić za svoje pok.

Utorak, 29. travnja
7. Utorak na čast sv. Ante
18 - Ilija i Ljilja za pok. oca
Kamila Petrovića
Srijeda, 30. travnja
7 - Josip Laštro za pok. suprugu
Tereziju (god.)
Četvrtak, 1. svibnja
Sv. Josip Radnik
18 - Ante Drljo za pok. Dragana Drlju i ost. pok. iz ob.
Drljo
Petak, 2. svibnja
Sv. Atanazije
7 - Ob. za pok. KATU Jarak
18 - Ob. Daria Šimića n. n.
Subota, 3. svibnja
Sv. Filip i Jakov mlađi, apostoli
15 - Ispovijed prvopričesnika i
roditelja
18 - Miroslav Dogan za pok. rod.
Katu i Ivana te brata Matu
Nedjelja, 4. svibnja
8 - Rana misa
9.30 - Misa na groblju u Hodbini
11 - Prva Pričest

Riječ Gospodnja!

Utorak, 6. svibnja
8. Utorak na čast sv. Ante
18 - Ruža s djecom za pok. supruga Antu Banovića
Srijeda, 7. svibnja
Sv. Dujam, biskup i mučenik
18 - Mirko Perić za pok. oca
Đuru, m. Zoru, sestre Ivanu i Ružu te brata Marka
Četvrtak, 8. svibnja
18 - Nedjeljka Perić s ob. za pok.
sina Mladena
Petak, 9. svibnja
18 - Luca Nikolić za pok. djeda
Matešu, baku Maru, strica
Luku Marušića i ost. pok. iz ob.
Subota, 10. svibnja
Bl. Ivan Merz
11 - Misa u groblju u Ortiješu
17 - Vjenčanje: Ilija Marić i Anita
Krtić
18 - Ob. za pok. Zdravka
Azinovića (1. god.)
Nedjelja, 11. svibnja
8 - Misa za narod
9,30 - Misa u Blagaju
11 - Hodočašće u Hrasno
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