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 crkvu (KM):Mato Čobanović 20,
Miroslav Marić 25, Milka Puljić 30,
Ilija ljoljo 25, Gorana Leko 50, Mirko
Perić (Đurin) 50, Marinko Pranjić 200,
Mato Puljić 50, Dalibor Soldo 50, Anđa
Mandarić 50, Ivan Maslać 50.l
Za župni list (KM): Drago Marčinko
5,Anto Kožul 10, Stanko Ćorić 5, Toni
Perić 20, Dragan Jurić 10, Nikola Jozić 10,
Kruh sv. Ante (KM):
Za HKM (KM):Zdenka Radić 50,
Slavko Bošnjak 30
Za kapelu u Ortiješu ( KM): Davor
Lukić 100, Slavko Bošnjak 50.
Nastavak božićnog
blagoslova obitelji:
Ponedjeljak, 3. siječnja
Ortiješ (5. i 6. ulica od Mostara)
Utorak, 4. siječnja
Ortiješ (3. i 4. ulica od Mostara)
Srijeda, 5. siječnja
Ortiješ (1. i 2. ulica od Mostara)

Čišćenje i ukrašavanje crkve. Na
blagdane Vodokršta i Krštenja Gospodinova, 6. i 9. siječnja, iza svete mise
moći ćete dati svoj obiteljski prilog za
godišnje čišćenje crkve i cvijeće kojim ukrašavamo našu crkvu. Na dnu
crkve će biti košare u koje možete
svoje priloge od srca dati za našu
župnu crkvu.
Bogojavljenje - Vodokršte - Sveta
Tri Kralja:
Mise će biti kao i nedjeljom: u 8, 9:30
i 11 sati. Pod sve tri mise bit će Blagoslov vode i soli.
Misa u Blagaju bit će svake zadnje
nedjelje u mjesecu. U ovom mjesecu
to će biti 30. I.
Pretplata za katolički tisak: Do
iduće nedjelje (nedjelja Krštenja Gospodinova - 9. I) primamo pretplatu za
katolički tisak.
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LITURGIJSKA GODINA “C”

BOGOJAVLJENJE - DAN DJELA SVETOG DJETINJSTVA

Blagdan Bogojavljenja, posvećen je misijama, na poseban način djeci koja
umiru od gladi i neimaštine, i svi prilozi ( lemuzina) koja se skupi na Bogojavljenje ide za siromašne, a na poseban način za siromašnu djecu (Dan svetog
djetinjstva).
Neki podaci o stanju djece u svijetu danas:
- 18. 000 djece dnevno umire prije navršene 5. godine života
- 300 000 rodi se mrtvo zbog neodgovarajuće skrbi njihovih roditelja
- 3 milijuna djece umre u prvom mjesecu života zbog neodgovarajuće skrbi
- 57 milijuna djece nema pristupa osnovnom školovanju
- 1. 400 djece umre dnevno zbog konzumiranja zagađene vode i loših uvjeta
života
- 15% djece u svijetu prisiljeno je raditi teške fizičke poslove
- 230 milijuna djece ( do 5. godine) službeno ne postoji, nisu registrirani
Dan Djela svetog djetinjstva zaista je dan molitve: da Gospodin providi onima
koji nemaju, preko onih koji imaju, jer sam je Isus rekao. Dajte im vi jesti.
Bi li stanje u svijetu bilo drugačije kada bismo mi kršćanibili malo aktivniji?
Od ukupnog broja stanovništva kršćani su najbrojniji u svijetu, oko 2 milijarde
i 18 milijuna od čega je oko milijardu i 200 milijuna katolika. Odgovor je
jasan na gore postavljeno pitanje. Mi kao pojedinci i kao zajednica možemo
puno učiniti. Važna je najmanja pomoć za ublažavanje bijede u svijetu. Kruh
se pravi od mnoštva zrnja, kao i kuća od mnoštva pojedinačnih kamenja. Tako
se i siromašni svijet mijenja najsitnijim djelima kršćanske ljubavi.
Trebamo biti svjesni, i ovim siromašnim u svijetu Bog se objavio, to je Bogojavljenje. A nemojmo zaboraviti da se Bog objavljuje preko nas. Mi smo ti koji
Boga objavljujemo i prenosimo drugima. Imajmo kršćanske ljubavi u sebi i
pomozimo potrebne.

2. NEDJELJA PO BOŽIĆU
Iv 1, 1 - 18

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.
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.
Riječ Gospodnja
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RASPORED SVETIH MISA
od 3. - 9. siječnja

Ponedjeljak, 3. siječanj
7:30 - Milka Zeko za p. oca BRANKA, p. muža ILIJU i sve p. iz ob.
AREŽINA i ZEKO
7:30 - Marija Rašić za p. oca ILIJU
Zeko
Utorak, 4. siječanj
7:30 - Miro Maslać s ob. za p. rod.
STOJU i DANU Maslać
7:30 - Pavo i Draga Puljić za p. iz ob.
PULJIĆ i MASLAĆ
Srijeda, 5. siječanj
7:30 - Tonćo Bekavac s ob. za p. oca
DAVIDA
7:30 - Nedjeljka Perić za sve svoje
pok.
Četvrtak, 6. siječanj, Bogojavljenje
8:00 - Misa na nakanu župe
9:30 - Misa na nakanu župe
11:00 -Mara Karlović za p. muža
ANTU, sina IVANA, nevjestu ZDENKU, unuka ANTU, p. rod. NIKOLU i
JANJU i ost. p.
Petak, 7. siječanja
7:30 - Marija Perić za p. nevjestu
JANJU
7:30 - Mile Marić za p. rod. VIDU i
MARU
Subota, 8. siječanj
7:30 Janja Pavlović za p. STJEPANA
i sve p. iz obitelji
7:30 -Misa na nakanu župe
Nedjelja, 9. siječanj
Krštenje Gospodinovo
8 - Misa na nakanu župe
9:30 - Misa za djecu i mlade
11- Misa za narod

KRŠTENJE GOSPODINOVO
Lk 3, 15-16. 21-22

RASPORED SVETIH MISA
od 9. siječnja - 16. siječnja

arod bijaše u iščekivanju
i svi se u srcu pitahu o
Ivanu nije li on možda
Krist. Zato im Ivan svima reče:
»Ja vas, istina, vodom krstim.
Ali dolazi jači od mene. Ja
nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti
Duhom Svetim i ognjem.« Kad
se krstio sav narod, krstio se i
Isus. I dok se molio, rastvori
se nebo, siđe na nj Duh Sveti u
tjelesnom obličju, poput goluba,
a glas se s neba zaori: Ti si Sin
moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!
Riječ Gospodnja.

Ponedjeljak, 10. siječanj
7:30 - Dario, Janja i Milenko za p. rod.
DANICU i NIKOLU Rajič
7:30 - Misa na nakanu župe

N

Utorak, 11. siječanj
7:30 - Misa na nakanu župe
18 - Ljiljana i Zoran Šimunović za p.
STANKA, MATU, NADU i sve p. iz
ob. ŠIMUNOVIĆ i AZINOVIĆ
Srijeda, 12. siječanj
7:30 - Misa na nakanu župe
7:30 - Misa na nakanu župe
Četvrtak, 13. siječanj
7:30 - Martin Jurić za p. suprugu JANJU i sve p. iz ob. JURIĆ, RAJIČ i
GAŠIĆ
18 - Marijan i Marica Tomić za p. tetku
JANJU
Petak, 14. siječanj
7:30 - Supruga s ob. za p. VLADU
Pavlović
7:30 - Drago Vukoja za p. ujaka ANTU
Dragoje i ost. p.
Subota, 15. siječanj
7:30 Mirela Đopa za p. rod. STOJKU
i NIKOLU - TOMISLAVA i sve p. iz
ob. MLIKOTA
7:30 - Ruža Marjanović za p. brata
IVANA, nevjestu ANICU i sve p. iz
ob. BRADARIĆ i ZELENIKA
Nedjelja, 16. siječanj, II ned./god
8 - Kata Škegro za p. ANTU i ANĐU
Pilipović
9:30- Misa za djecu i mlade
11 - Misa za narod
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