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): Dragica Bošković
10, Neda Gadžić 10, N. N. 10, Marina
Marić 10, Marina Rajić 10.
Kruh sv. Ante (KM): Anica Rajič 10,
Ljilja Puljić 10.
Za crkvu u Blagaju (KM): Za crkvu (KM): -.
Mise po grobljima:
- 12. 7. Kamena u 14 sati (termin sv.
Mise prebačen s prve nedjelje srpnja
na drugu zbog mlade mise don Marina Skendera, koja bi trebala biti 5. 7.
2015. u Potocima)
Pokrivena župna kuća u Blagaju
Ovih dana uspjeli smo pokriti župnu
kuću u Blagaju. Prije crijepa promijenjena je drvena krovna konstrukcija, izmijenjena međukatna konstrukcija, postavljeni oluci te će se kuća
privremeno zatvoriti i očistiti kako
ne bi dalje propadala. Bogu hvala na
ovom proviđenju, a majstorima na lijepo urađenom poslu.

Mlada Misa don Marina Skendera
bit će proslavljena u Potocima, 5. srpnja
2015. god. u 11 sati. Taj dan slavit ćemo
samo ranu svetu Misu kako bismo u što
većem broju nazočili Misi u Potocima.
Sakrament svete ženidbe žele sklopiti:
- Filip Papac, sin Mirin i Anđeline r.
Leko i Ivona Petrović, kći + Zdravka i
Marijene r. Marić. Oboje iz naše župe.
Njihovo vjenčanje predviđeno je na
Buni, 18. 7. 2015 u 18 sati.
Ako netko zna za neku ženidbenu zapreku dužan je javiti u župni ured.
Madence neka prati Božji blagoslov.

Žrtve II. svjetskoga rata
Žrtve II. svjetkoga rata i poraća popisali
smo tijekom proljeća. Kroz sljedeće dvije
nedjelje, tj. do Ilindana imate mogućnost
nadopune, provjere, nove prijave i ost.
Po Ilindanu podatke šaljem odgovornim
osobama kako bi mogli imti potrebite
podatke. Podataka o žrtvama II. svjetskoga rata uvijek nedostaje pa se zbog toga
Klupe u crkvi
nemojte ustručavati napisati što veći broj
Ovih dana trebale bi stići klupe za poznatih vam stvari.
središnju lađu naše crkve na Buni.
Župnik je isposlovao klupe, a prijevoz Oratorij ili oaza mira i molitve uz
iz Njemačke bi trebali snijeti svi zajed- rijeku Bunu svakodnevno se polako
no pa ako tko može dobro došao u župni uređuje te je vidljiv pomak. Zahvaljuured. Informacije radi jedna klupa košta jem svima koji sudjeluju u uređenju.
oko 1500 KM pa zbrajajte kada dođu.
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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ŽUPNI LIST
Blagaj-Buna

5. srpnja 2015.; godište IX., br. 14/2015. (200);

LITURGIJSKA GODINA “B”

DVJESTOTI BROJ ŽUPNOGA LISTA
Prvi broj izašao je na prvu nedjelju došašća, 2. prosinca 2007. godine. Ovaj
broj što ga vi, draga braćo i sestre, sada držite u ruci jest dvjestoti broj Župnog
lista s datumom od 5. srpnja 2015. godine. Pripremanje i tiskanje lista pokrenuo je naš bivši župnik don Ivo Šutalo uz pomoć kapelana don Mile Vidića te
ga marno i s ljubavlju pripravljao za vas i davao u tisak sve do početka rujna
2009. godine kad odlazi na novu župu. Ukupno 49 brojeva. Don Ivo, hvala ti
na tome! Od pedesetog do stodvadesetšestoga broja list je uređivao i izdavao
don Bernard Marijanović, sada misionar u Tanzaniji zajedno s don Velimirom
Tomićem nekadašnjim našim župnikom. Neka ih blagoslovi dragi Bog u misijskom poslanju Crkve. od 127. do današnjega broja župni list uređuje sadašnji
župnik don Nikola Menalo.
Nekako smo se svi lako navikli da na našim policama u crkvi čeka Župni list
sa svim potrebnim informacijama o svetim misama, nedjeljnim evanđeljima,
događanjima, najavama, obavijestima, darovateljima, oglasima i drugim
potrebnim informacijama za redoviti i normalni život naše župne zajednice.
Osim što nam daje točne i potrebne informacije, uvelike skraćuje i naše Župne
oglase na kraju nedjeljnih i blagdanskih svetih misa. Uz to, svaki naš broj
Župnog lista objavljujemo i na našem župnom internetskom portalu www.zupablagajbuna.ba te ga i tamo možete pronaći ako slučajno koje nedjelje odete
drugdje na svetu misu ili ste opravdano spriječeni bolešću i slično. Korist je
doista višestruka, i za svećenike i za vjernike.
Nadam se da ćemo i ubuduće pripremati i tiskati naš Župni list kao i do sada.
Svaki list tiskamo danas otprilike u 300 - 400 primjeraka. Ovom prigodom o 200-tom, jubilarnom broju našeg Župnog lista - zahvaljujem svima vama
koji ste se sjetili i u ovom proteklom razdoblju povremeno štogod odvojili za
naš List. On će, ako Bog da, i nadalje izlaziti. Svima onima koji mogu i žele
povremeno sudjelovati u njegovu pripremanju i izlaženju već sada unaprijed
zahvaljujem.

ČETRNAESTA NED./GOD.
RASPORED SV. MISA

PETNAESTA NED./GOD.
RASPORED SV. MISA

ŠESNAESTA NED./GOD.
RASPORED SV. MISA

Ponedjeljak, 6. srpnja
7 - Ljubica Šaravanja za sve svoje
pok.

Ponedjeljak, 13. srpnja
7 - Ob. Nikšić za pok. MATU i
ANICU Nikšić te IVANA ,
ŠTEFICU i BRANKA (m.)
Andrića

Ponedjeljak, 20. srpnja, Ilindan
7- Pero Dragić za pok. rod.
MARKA i JELU te brata JURU,
tetku ANU i ost. pok. iz ob.

Utorak, 7. srpnja

7 - Blaženka Lukić za pok. rod.
Utorak, 14. srpnja
BLAŽA i RUŽICU
7 - Darko Soldo za pok. o.
PERU, pok. JANJU Matoš i
Srijeda, 8. srpnja
7 - Mladen Arelić s ob. za pok. o. ost. pok. iz ob.

Utorak, 21. srpnja
7 - Mare Piplica za pok. muža IVU
te Božana Piplica za pok. rod. IVU
i IVKU te sestru JOZEFINU i
ost. pok. iz ob. Piplica

Srijeda, 15. srpnja, sv. Bonaventura
7 - Josip Laštro za pok.
TEREZIJU Laštro

Srijeda, 22. srpnja, sv. Marija
Magdalena
7 - Dinka Lukić za pok. oca
SILVESTRA i sve svoje pok.

PERU, m. IVKU i br. SLAVKA

Četvrtak, 9. srpnja
Bl. Marija Propetog Petković
18- Dj. za pok. ANTONIJU i
MIRKA Jaraka
Petak, 10. srpnja
18- Ob. Vlade Petrovića za pok.
tetku JANJU Raič
Subota, 11. srpnja
sv. Benedikt
18 - Dragan Dragić za pok. oca
MIHOVILA i br. IVANA
Nedjelja, 12. srpnja
8- Rana Misa
11- Sveta Misa za narod
11 - Mlada Misa don Josipa Čule u
Kruševu
14 - Misa u groblju u Kamenoj
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Četvrtak, 16. srpnja, Gospa
Karmelska
18 - Suzana Ćorić za pok. oca
PERU Marijanovića i za žive u
obitelji
Petak, 17. srpnja
18 - Ob. Rajić za pok. RUŽU,
CVITKA i IVANA (m.) Rajića
Subota, 18. srpnja
7 - Ob. za pok. DANICU Vučina (1.
god.)
18 - Vjenčanje: Filip Papac i Ivona
Petrović
Nedjelja, 19. srpnja
8- Rana Misa
11- Sveta Misa za narod
18 - Misa u Stocu uoči Ilindana (Misu
predvodi župnik don Nikola a pjevaju
mladi iz naše župe)

SEDAMNAESTA NED./GOD.
RASPORED SV. MISA

Ponedjeljak, 27. srpnja
7 - Ante Drljo za pok. sina
DRAGANA i ost. pok.
Utorak, 28. srpnja
7 - Nada Raguž n. n.
Srijeda, 29. srpnja, sv. Marta
7 - Dragica Jozić za pok. rod.
LUCIJU i NIKOLU te braću
MARINKA i SREĆKA Soldu
Četvrtak, 30. srpnja
18 - Ob. za pok. ILIJU Blaževića
(1. god)

Četvrtak, 23. srpnja, sv. Brigita
18 - Mladenka i Ivan Rogić za pok.
SMILJANA Stojanovića i ost.
pok.

Petak, 31. srpnja, sv. Ignacije
18 - Mario Rotim i Sanja Rajič s
ob. za pok. ANTU i DRAGICU te
JOZU i MARICU

Petak, 24. srpnja
18 - Ob. Ante Kvesića za pok.
ANTU, KATU, STJEPANA i
ANĐU

Subota, 1. kolovoza, sv. Alfonz
Marija Liguori
7 - Ob. Soldo n. n.
18 - Obitelj za pok. PAVICU
Novina

Subota, 25. srpnja, sv. Jakov
7 - Nikica Perić za pok. oca PERU,
majku BOŽICU, braću JOZU i
ANĐELKA te bratića
MLADENA

Nedjelja, 2. kolovoza
8 - Rana Misa
11- Sveta Misa za narod

Nedjelja, 26. srpnja
8 - Rana Misa
9,30 - Misa u Blagaju
11 - Sveta Misa za narod
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