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,
Andrija Pavlović 10.
Kruh sv. Ante (KM): Dinka Lukić
20, N. N. 10, Dragana Tomić 20, Janja
Perutina 50.
Za crkvu u Blagaju (KM): Za crkvu (KM): N. N. 160, Ana
Rogić 100, Jure Miličević 50,
Djelatnici tvrtke “Santa Maria”
360.
Pobožnost Trinaest utoraka sv.
Anti je svakog utorka pola sata
prije večernje sv. Mise do svečeva
spomendana.
Svibanjska pobožnost, koju će
predmoliti žene iz udruge sv. Veronika, svaku je večer pola sata
prje sv. Mise. Pozivam posebice
prvopričesnike da dolaze na ovu
pobožnost te svi oni koji žele
ministrirati neka kroz ovaj mjesec vježbaju služiti oko oltara. Sve
djevojčice, koje žele svojim glasom
Boga slaviti kroz pjesmu neka se
prijave u župni zbor.

Mise po grobljima:
- 10. 5. Ortiješ 9,30
- 17. 5. Gnojnice u 9,30
- 24. 5. Lakševine u 9,30
- 14. 6. Kočine u 9,30
- 28. 6. Dračevice u 9,30
- 5. 7. Kamena u 14 sati
Crkveno vjenčanje žele sklopiti:
- Marko Džeba, sin Željka Stjepana i
Željane r. Šunjić iz naše župe i Marijana Cigić, kći Vjekoslavova i Nade
r. Džeba iz župe Potoci.
Njihovo vjenčanje predviđeno je 16.
5. 2015. u Bijelom Polju.
- Gabrijel Stojanović, sin Ivicin i
Kate r. Tutiš iz naše župe i Martina Markić, kći Markova i Nelice r.
Aničić iz župe sv. Luke iz Ilića. Njihovo vjenčanje predviđeno je 23. 5.
2015. u Mostaru.
- Ivan Tomić, sin Marijanov i Marice
r. Petrović i Gabrijela Karlušić, kći
Goranova i Elizabete r. Livaja, oboje iz naše župe. Njihovo vjenčanje
predviđeno je 23. 5. 2015. na Buni.
Ako netko zna za neku ženidbenu zapreku dužan je javiti u župni ured.
Mladencima želimo Božji blagoslov!

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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10. svibnja 2015.; godište IX., br. 10/2015. (195);

LITURGIJSKA GODINA “B”

MAJČIN DAN
Dok se Majčin dan bliži svojem 101. izdanju, ovaj je dan u međuvremenu
postao sinonim za obiteljske doručke, poklone, čestitke i izljeve ljubavi.
No, početci ovog blagdana bili su mnogo mračniji; utemeljen je za ožalošćene
žene koje bi se na taj dan prisjećale poginulih vojnika i njihove žrtve za mir.
Kad je blagdan postao komercijalan, glavna njegova junakinja Anna Jarvis
dala je sve kako bi ga zaštitila. Sve je započelo 1850-ih godina kada je Ann
Reeves Jarvis, Annina majka, održavala „Mother’s Day“ klubove kako bi
poboljšala sanitarne uvjete i smanjila smrtnost djece boreći se protiv bolesti
i pokušavajući spriječiti kontaminaciju mlijeka. Ove su skupine žena također
brinule i o vojnicima ozlijeđenima u Američkom građanskom ratu između
1861. i 1865. godine.U poslijeratnim godinama, Jarvis i ostale žene organizirale
su Mother’s Friendship Day piknike i druge događaje kao oblik pacifističke
strategije kako bi pomirile i ujedinile zaraćene neprijatelje. Njezina kćer Anna
bila je najzaslužnija za ono što danas zovemo Majčinim danom. Anna Jarvis
nije imala svoje djece, no smrt njezine majke 1905. godine potaknuo ju je da
organizira prvi Majčin dan 1908. godine.Te godine, 10. svibnja, brojne su se
obitelji okupile na događanjima u Anninom rodnom gradu Graftonu u Zapadnoj Virginiji te u Philadelphiji gdje je tada živjela. Zahvaljujući trudu Anne Jarvis, Majčin dan postupno je postajao popularan diljem SAD-a, sve dok tadašnji
predsjednik Woodrow Wilson 1914. godine nije odredio službeni dan blagdana
– druga nedjelja u svibnju. „Za Anne Jarvis Majčin dan bio je dan kada biste
proveli vrijeme s majkom i zahvalili joj za sve što je učinila za vas“. „Ovaj dan
nije bio zamišljen za slavljenje svih majki. Poanta je bila da vi, kao sin ili kćer,
dan posvetite najboljoj majci koju ste poznavali – vašoj majci“,
Blagdan koji je pokrenula Anna Jarvis proširio se diljem svijeta, iako se slavi
na različite načine i dane. U mjesecu svibnju kada na poseban način častimo
nebesku Majku posvetimo vrijeme i ovozemaljskim majkama.

SUSRET S PAPOM FRANJOM
U SARAJEVU, 6. 6. 2015.

RASPORED SVETIH MISA
11. 5. 2015. - 17. 5. 2015.

1. Registracija hodočasnika. Svi
koji žele sudjelovati na sv. Misi na
Koševu, pošli s hodočasničkim autobusima, vlakom ili privatnim vozilima, prijavljuju se isključivo preko
župnih ureda do 10. 5. 2015. god.
Glavni će ured iz Sarajeva u svoje vrijeme dostaviti kovertirane ulaznice.
2. Mogućnost odlaska s vlakom
(opcija na koju računa naša župa)
Vlak bi pošao, najvjerojatnije, iz
Čapljine u 5.00 sati. Postaje za primanje hodočasnika, uz Čapljinu, bile
bi u Žitomisliću i Mostaru. Dolazak u
Sarajevo predviđa se u 8.00 sati. Od
željezničkoga kolodvora do stadiona
Koševo maksimalno je 20 minuta
pješice. Povratak iz Sarajeva bio bi
između 15.00 i 16.00 sati. Zaustavljanje na istim postajama.
U privatnoj režiji dođite do
željezničke postaje u Žitomisliću ili
Mostaru odakle ćemo zajedno s drugim hodočasnicima prema Sarajevu
3. Putovanje osobnim automobilima također je moguće. No svi moraju
biti prijavljeni preko župnih ureda
gdje će se moći preuzeti ulaznice za
Misu. Gdje će biti moguće parkiranje
u Sarajevu, to niti sada, a vjerujemo, ni na sam dan susreta sa Svetim
Ocem, nitko im ne će moći ni znati
reći.
4. Prijava po uplati. Prijave primam
u župi od 26. 4. 2015. do 10. 5. 2015.
god. Prijava je potpuna po uplati od
20 KM.
Danas, u nedjelju 10. svibnja, ostalo
je još nekoliko slobodnih mjesta.

Ponedjeljak, 11. svibnja
18 - Ruža Banović za pok. supruga
ANTU
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Utorak, 12. svibnja, sv. Leopold
Deveti utorak sv. Anti

18 - Ob. za pok. ANDRIJU Soldu (1. god.)
Srijeda, 13. svibnja
Gospa Fatimska
18 - Ana Rogić za pok. supruga
ANDRIJU, brata JURU te bratiće
DAMIRA, DAVORA i JOSIPA
Četvrtak, 14. svibnja
UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO
18- Stana Filipović za pok. muža
NIKOLU, sestre MARU, DANICU i STANU
Petak, 15. svibnja,
18- Nenad Antunović za pok.
tetke JANJU i JELU te rođaka
BLAŽENKA
Subota, 16. svibnja
18- Misa na Radimlji
18-Ljubo i Ljubica Palac za pok. rod.
JAKOVA i IVU (ž), ANTU i MARU
te ostale pok. iz ob. Palac i Čović
Nedjelja, 17. svibnja
8- Misa za narod
9,30- Misa u grolju u Gnojnicama
11- Misa za narod

DUH SVETI
Iv 20 19 - 23

RASPORED SVETIH MISA
18. 5. 2015.- 24. 5. 2015.

ono vrijeme: Reče Isus
svojim učenicima:
»Kada dođe Branitelj koga
ću vam poslati od Oca - Duh Istine
koji od Oca izlazi - on će svjedočiti
za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste
od početka sa mnom.
Još vam mnogo imam kazati, ali
sada ne možete nositi. No kada
dođe on - Duh Istine -upućivat će
vas u svu istinu; jer neće govoriti
sam od sebe, nego će govoriti što
čuje i navješćivat će vam ono što
dolazi. On će mene proslavljati jer
će od mojega uzimati i navješćivati
vama. Sve što ima Otac, moje je.
Zbog toga vam rekoh: od mojega
uzima i - navješćivat će vama.”

Ponedjeljak, 18. svibnja
Sv. Ivan I., papa i mučenik
18- Ivan i Mladenka Rogić za pok.
ANDRIJU Rogića

		

Petak, 22. svibnja
Sv. Rita, redovnica
18 - Andrija Verkić za pok. iz ob.
Verkić i Ilić
18- Marko Perić n.n.

U

Riječ Gospodnja.

Utorak, 19. svibnja
Deseti utorak sv. Anti
18 - Niko i Nevenka Puljić za pok.
rod. JERKU i JANJU te ŠĆEPU
i JANJU i pok. PAVU (ž)
Srijeda, 20. svibnja
Sv. Bernardin Sijenski, prezbiter
18 - Eva Blažević za pok. muža
NIKOLU (god.)
Četvrtak, 21. svibnja,
Sv. Kristofor
18 - Laurencija Perić za pok. rod.
VINKA i ANICU; braću VLATKA i JOZU te sestru Bernardicu

Subota, 23. svibnja
18 - Vjenčanje: Gabrijela Karlušić
i Ivan Tomić
Nedjelja, 24. svibnja
Nedjelja Pedesetnice - Duh Sveti
8 - Rana sv. Misa
9,30- Misa u Lakševinama
11- Misa za narod
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