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): Edita Vlajić 10,
Rajka Kulaš 10.
Za crkvu (KM): Prvoprčesnica Nicole
Selmanić 100, Dragan Blažević 100, Ljubo Palac 50, Nedjeljko Marjanović 50
Vjeronaučna olimpijada i završetak
vjeronaučne godine planiraju se
biciklijadom u subotu 14. 6. 2014. s
polaskom u 9 sati ispred crkve na Buni
prema blagajskoj crkvi ispred koje će
biti održano natjecanje u vjeronaučnom
znanju kroz igru i zabavu a bit će štogod
i za prigristi. U kvizu će se natjecati 10
skupina (djeca od 5. do 7. razreda),
nazvani po Pavlovim poslanicama, a
predvođeni svojim šerifima ekipa.
Pripreme za Olimpijadu započinju u
subotu, 31. 5. 2014. u 10 sati.
Nadamo se da će nas dragi Bog obdariti
lijepim vremenom te ćemo taj dan proslaviti i završetak vjeronaučne godine
i završetak HKM-ovih susreta i ministrantskih i pjevačkih druženja svetom
misom uočnicom pred svetkovinu naše
župe Presveto Trojstvo. Neka bude sve
na slavu Božju!
Mise po grobljima:
- 1. lipnja u 9,30 sati u Gnojnicama
- 8. lipnja u 9,30 u Lakševinama
Svetkovina Uzašašća Gospodinova bit će proslavljena sv. Misom u
četvrtak, 29. 5. 2014. u 18 sati.

Zahvala đakonu don Tomislavu Zupcu
Dragi župljani, prošle godine,
početkom 9. mjeseca biskup nam je
poslao bogoslova Tomislava, koji je
zaređen za đakona 6. 1. 2014. godine
te nastavio svoju đakonsku službu s
nama u našoj župi i župnoj zajednici.
On će ovih dana poći na duhovne
vježbe i bližu pripravu za svećeničko
ređenje. Od nas će se oprostiti u
nedjelju, 1. lipnja 2014. god na svetim misama. Zahvaljujemo mu na
svim lijepim trenutcima koje je proveo s nama a ako je bio koji ružan
događaj neka oprosti i zaboravi.
Potrebne će mu biti vaše molitve pa
ga nemojte zaboraviti u njima. O proslavi mlade Mise obavijestit ću vas
nakon svećeničkog ređenja.
Završetak svibanjske pobožnosti
bit će na blagdan Pohoda BDM, 31.
svibnja na svetoj Misi u 18 sati.
Euharistijsko klanjanje bit će u
četvrtak, 5. lipnja pola sata prije
večernje sv. Mise. Nakon mise sastanak s članicama udruge sv. Veronika.
Prvi petak je 6. lipnja. Svi oni koji
obavljaju pobožnost mogu se pomiriti s Gospodinom u sakramentalnoj
ispovijedi pola sata prije sv. Mise.

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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25. svibnja 2014.; godište VIII., br. 11/2014. (172);

LITURGIJSKA GODINA “A”

U POMOĆ POGOĐENIMA STRAHOTOM POPLAVE
Nemale su posljedice velike iznenadne poplave koja je prošloga tjedna pogodila dijelove Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Kako obavijesna sredstva
prenose, preko milijun ljudi moralo je napustiti svoje domove sa zavežljajem
u rukama, kao u najteža ratna vremena, pred silinom vode koja je pred sobom
sve rušila i za sobom ostavljala pustoš. Na žalost, uz velike materijalne štete,
bilježe se i ljudske žrtve. Sve poginule preporučujemo milosrđu Božjemu.
Dok se ispred nas nižu bolne slike ove elementarne nepogode, to više
osjećamo obvezu na koju nas “ljubav Kristova” potiče (2 Kor 5,14) da u
ovoj golemoj ljudskoj patnji očitujemo svoj kršćanski osjećaj solidarnosti i
nesebične pomoći. Naš Biskupijski caritas, čim je čuo razmjere poplavljenih
područja i materijalne štete, u suradnji s Caritasom BK BiH, pokrenuo je akciju prikupljanja najpotrebnijih stvari: hrane, pića, higijene, odjeće, pokrivača
te, zahvaljujući brojnim volonterima i prijevoznicima koji su stavili kombije,
kamione i šlepere na raspolaganje, sve prikupljeno uputio u ugrožene dijelove
Vrhbosanske nadbiskupije i Banjolučke biskupije. Akcija se i dalje nastavlja i
pospješuje. I potrajat će duže vrijeme. Iz Biskupijskoga caritasa pozivaju da se
opslužuju upute Caritasa BK BiH koji svime koordinira u ime domaće Crkve.
Osim ove interventne pomoći u raznim životnim potrepštinama bit će nužna
i znatna novčana sredstva kako bi se tijekom vremena sanirale nastale štete.
Stoga ovim određujemo da se u nedjelju na svetkovinu Duha Svetoga, 8. lipnja 2014., na svim sv. Misama u svim župama i crkvama naših
hercegovačkih biskupija sva prikupljena milostinja namijeni za stradale
u ovim poplavama.
Neka svemogući i milosrdni Bog blagoslovi svako dobro djelo i dar srca,
svima koji su pogođeni ovim strahotama dadne snage i utjehe, a poginulima
udijeli svoj vječni pokoj.
+ Ratko Perić, biskup

6. VAZMENA - NEDJELJA
Iv 14, 15-21

U

ono vrijeme: Reče Isus
svojim učenicima: »Ako
me ljubite, zapovijedi
ćete moje čuvati. I ja ću moliti
Oca i on će vam dati drugoga
Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet
ne može primiti jer ga ne vidi i
ne poznaje. Vi ga poznajete jer
kod vas ostaje i u vama je. Neću
vas ostaviti kao siročad; doći ću
k vama. Još malo i svijet me više
neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti.
U onaj ćete dan spoznati da sam
ja u Ocu svom i vi u meni i ja
u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko
mene ljubi, njega će ljubiti Otac
moj, i ja ću ljubiti njega i njemu
se očitovati.«
		

Riječ Gospodnja!

RASPORED SVETIH MISA
26. 5. 2014.- 1. 6. 2014.

7. VAZMENA NEDJELJA
Iv 17, 1-11a

Ponedjeljak, 26. svibnja
18 - Obitelj za pok. Nikolu
Blaževića

ono vrijeme: Isus podiže
oči k nebu i progovori:
»Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi
tebe i da vlašću koju si mu dao
nad svakim tijelom dade život
vječni svima koje si mu dao. A
ovo je život vječni: da upoznaju
tebe, jedinoga istinskog Boga,
i koga si poslao – Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji
dovršivši djelo koje si mi dao
izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi
mene kod sebe onom slavom
koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo. Objavio sam
ime tvoje ljudima koje si mi
dao od svijeta. Tvoji bijahu, a
ti ih meni dade i riječ su tvoju
sačuvali. Sad upoznaše da je
od tebe sve što si mi dao jer
riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu
spoznaše da sam od tebe izišao
te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim; ne molim
za svijet, nego za one koje si mi
dao jer su tvoji. I sve moje tvoje
je, i tvoje moje, i ja se proslavih
u njima. Ja više nisam u svijetu,
no oni su u svijetu, a ja idem k
tebi.«
		 Riječ Gospodnja!

Utorak, 27. svibnja
11. Utorak na čast sv. Ante
18 - Obitelj Tomislava Solde za
pok. Andriju Soldu i ost.
pok. iz ob.
Srijeda, 28. svibnja
18 - Obitelj Daria Šimića n. n.
Četvrtak, 29. svibnja
Uzašašće Gospodinovo
18 - Stana Filipović s djecom za
pok. supruga Nikolu
Petak, 30. svibnja
7 - Obitelj za pok. Maru Miškić
18 - Obitelj za pok. Antu
Pranjića (god.)
Subota, 31. svibnja
Pohod BDM
18 - Zdravka Šagolj za pok. rod.
Žarka i Danicu te brata Maria
Nedjelja, 1. lipnja
8 - Rana misa (Buna)
9,30 - Misa u Gnojnicama
11 - Sv. Misa za narod (Buna)
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RASPORED SVETIH MISA
2. 6. 2014.- 8. 6. 2014.

Ponedjeljak, 2. lipnja
7 - Nikica Perić za pok. o. Peru,
m. Božicu, braću Jozu i
Anđelka, te bratića Mladena
Utorak, 3. lipnja
12. Utorak na čast sv. Ante
7 - Ivan Bošković za pok. suprugu
Katu
18 - Anđa Filipović za pok. muža
Miroslava, kćer Ružicu i
ost. pok. iz ob.
Srijeda, 4. lipnja
7 - Ivo Mateša za pok. djeda Iliju, baku Stanu Jurković, ujnu
Slavku i rođaka Rafaela
Četvrtak, 5. lipnja
17,30 Euharistijsko klanjanje
18 - Ob. Šimić za pok. rod. Peru
i Matiju, Andriju i Janju
i ost. pok.
Petak, 6. lipnja- Prvi petak u mj.
17,30 - sv. Ispovijed
18 - Miho i Marina Marić za sve
svoje pok.
Subota, 7. lipnja
7 - Ob. Lipka za pok. Štefka i
Mariju
Nedjelja, 8. lipnja - Nedjelja
Pedesetnice
8 - Rana Misa (Buna)
9,30 - Misa u Lakševinama
11 - Sv. Misa za narod (Buna)

3

