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, Vinko Pavlović 10, Neda Gadžić
10, Ante Drinovac 20, Marinko Jarak
10, Ljubo Palac 10.
Kruh sv. Ante (KM): Ljubo Palac
10, N. N. 10.
Za vitraje (KM): Za crkvu (KM): Od krštenja Nikole
Pavlovića 100.
Za kapelu u Ortiješu (KM): Za crkvu u Blagaju (KM): Susret HKM-a i bliža priprava zaodlazak u Vukovar bit će srijedom u
ustaljenom terminu u 20 sati.
Pobožnost križnoga puta tijekom
korizme je petkom u 17,30, pola sata
prije večernje svete mise, u našoj crkvi na Buni.
Trinaest
utoraka
sv.
Anti
započinjemo u utorak, 14. ožujka
2017. god. Pobožnost će biti svakoga utorka pola sata prije večernje sv.
Mise do svečeva spomendana.

Pokorničko hodočašće u Hrasno,
12. ožujka 2017.
- Polazak ispred crkve u 13,30 sati
- Križni put u 15 sati
- Sveta ispovijed, Sv. Misa u 16,30
Nedjelja solidarnosti - 3. korizmena
Na prvom je mjestu kršćanska obveza duhovne povezanosti među
dekanatima u domaćoj Crkvi u BiH,
ali želimo da svećenici i vjernici
također materijalno pomažu jedni
drugima, koliko se može i hoće.
Ovim molim sve župnike i njihove
vikare i suradnike da na prikladan
način animiraju vjernike barem tjedan
dana prije Treće korizmene nedjelje,
19. ožujka 2017. a pogotovo na samu
nedjelju prije Misnoga slavlja da
sva milostinja skupljena na svim sv.
Misama toga dana, bude namijenjena
spomenutoj solidarnosti, a podijelit
će se najpotrebnijim župama u BiH.
Uvjeren da ćete ovom pozivu odgovoriti savjesno i nesebično, za dobro ove partikularne Crkve, zazivam
na vas i na vjernike vama povjerene
svaki Božji blagoslov po zagovoru
sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije.

Sv. Josip, zaštitnik biskupije
Proslava je 20. ožujka u 18 sati u
Katedrali. Prebacuje se liturgijski
na ponedjeljak jer ne može “padati”
u nedjelju. Tko želi poći neka pođe
u vlastitoj organizaciji, jer grad nije Ratko Perić, biskup
daleko.

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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LITURGIJSKA GODINA “A”

Hodočašće u Mariju Bistricu,
20. i 21. svibnja 2017. god.
Naša župa organizira, u Gospinu mjesecu svibnju, hodočašće nebeskoj Majci u nacionalno
svetište u Mariju Bistricu.
Kratki program hodočašća:
Subota, 20. 5.
Polazak u jutarnjim satima, obilazak Karmela, svetišta u Remetama (gdje je predviđena
sv. Misa), Katedrale u Zagrebu s grobom
blaženoga Alojzija Stepinca
Noćenje u Mariji Bistrici s večerom.
Nedjelja, 21 5.
Doručak, pobožnosti i sv. Misa u Nacionalnom
svetištu, običazak ženskog Karmela.
Povratak u večernjim satima.
Cijena: 110 KM
Prijave primamo do Uskrsa
Uplata je uz prijavu.
Imati važeći dokument za odlazak u EU.
U hrvatskom Marijinu svetištu i prošteništu
štuje se čudotvorni kip Majke Božje s Djetetom
u naručju, najveća svetinja našega hrvatskog
naroda.

2. KORIZMENA NEDJELJA
Mt 17, 1 - 9

RASPORED SVETIH MISA
13. 3. 2017. - 19. 3. 2017.

ono vrijeme: Isus uze
sa sobom Petra, Jakova
i Ivana, brata njegova,
te ih povede na goru visoku, u
osamu, i preobrazi se pred njima.
I zasja mu lice kao sunce, a haljine
mu postadoše bijele kao svjetlost. I
gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te
razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš,
načinit ću ovdje tri sjenice, tebi
jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«
Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz
oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj
ljubljeni! U njemu mi sva milina!
Slušajte ga!«
Čuvši glas, učenici padoše licem
na zemlju i silno se prestrašiše.
Pristupi k njima Isus, dotakne ih
i reče: »Ustanite, ne bojte se!«
Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga
doli Isusa sama.
Dok su silazili s gore, zapovjedi im
Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje
dok Sin Čovječji od mrtvih ne
uskrsne.«

Ponedjeljak, 13. ožujka
7,30 - Nada s dj. za pok. supruga
MLADENA Pehara te sve pok iz ob.
Pehar i Puljić
18 - Dragica Cipetić s dj. za pok. muža
ANDRIJU (god.) i sve ost. pok.

U
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Riječ Gospodnja.

Utorak, 14. ožujka
Prvi utorak sv. Anti
7,30 - Zdravko Vidović na nakanu
18 - Ob. Perić za pok. BOJU Perić
(30. god.)
Srijeda, 15. ožujka
7,30 - Vesna Barun za pok. brata
ZDRAVKA
18 - Šimun Pranjić za pok. rod.
MARIJANA (m.) i ILKU (ž.)
Četvrtak, 16. ožujka
7,30 - Stana i Drago Jurić za sve pokojne
iz ob.
17,30 - Euharistijsko klanjanje
18 - Ob. Burić za pok. MARKA
Petak, 17. ožujka
7,30 - Misa na nakanu župe
17, 30 - Put križa
18 - Ob. Kostić za pok. RUŽU i IVANA, ŠIMU (ž.) i METODA
Subota, 18. ožujka
7,30 - Obitelj Škobalj za sve pok. iz
obitelji Škobalj i Miškić
18 - Rajko Marčinko s ob. za pok. suprugu ANU te rod. STJEPANA i ANICU
Nedjelja, 19. ožujka, Bezimena
Nedjelja solidarnosti
8 - Rana sv. Misa
9,30 - Misa za đake
11 - sv. Misa za narod

3. KORIZMENA NEDJELJA
Iv 4, 5 - 42

RASPORED SVETIH MISA
20. 3. 2017. - 26. 3. 2017.

ođe dakle u samarijski
grad koji se zove Sihar,
blizu imanja što ga Jakov
dade svojemu sinu Josipu. Ondje
bijaše zdenac Jakovljev. Isus je umoran od puta sjedio na zdencu. Bila je
otprilike šesta ura.
Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode. Kaže joj Isus: “Daj mi piti!”
Njegovi učenici bijahu otišli u grad
kupiti hrane. Kaže mu na to Samarijanka: “Kako ti, Židov, išteš piti od
mene, Samarijanke?”
Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima. Isus joj odgovori: “Kad bi znala
dar Božji i tko je onaj koji ti veli: ‘Daj
mi piti’, ti bi u njega zaiskala i on bi
ti dao vode žive.” Odvrati mu žena:
“Gospodine, ta nemaš ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Otkuda ti
dakle voda živa? Zar si ti možda veći
od oca našeg Jakova koji nam dade
ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i
sinovi njegovi i stada njegova?”
Odgovori joj Isus: “Tko god pije ove
vode, opet će ožednjeti. A tko bude
pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće
ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja
dati postat će u njemu izvorom vode
koja struji
u život vječni.” Kaže mu žena:
“Gospodine, daj mi te vode da ne
žeđam i da ne moram dolaziti ovamo
zahvaćati...”
		
Riječ Gospodnja.

Ponedjeljak, 20. ožujka, sv. Josip
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Obitelj za pok. DANICU i STJEPANA Krešo

D

Utorak, 21. ožujka
Drugi utorak sv. Anti
7,30 - Misa na nakanu župe
18 - Zora Zovko za pok. roditelje i sve
pok. iz ob. Jurić
Srijeda, 22. ožujka
7,30 - Ivo Jarak s ob. za pok. rod.
KATU i NIKU i sve pok. iz ob.
18 - David Ćavar za pok. DAVIDA
Bekavca
Četvrtak, 23. ožujka
7,30 - Anica Raič za pok. tetku JANJU i oca IVANA
17,30 - Euharistijsko klanjanje
18 - Slavko Soldo s ob. za pok. o. PETRA, m. CVIJETU, punca VINKA
i šuru DRAGANA
Petak, 24. ožujka
7,30 - Misa na nakanu župe
17, 30 - Put križa
18 - Marija Perić za pok. rod. IVANA
i IVANU Raguž
Subota, 25. ožujka,
BLAGOVIJEST
7,30 - Sin Darko za pok. DRAGU
(m.) i MILKU (ž.) Lovrić
18 - Obitelj Čečura za pok. JAKOVA
Čečuru
Nedjelja, 26. ožujka, Sredosposna
8 - Rana Misa
9.30 - Misa za đake
9,30 - Misa u Blagaju
11 - Misa za narod
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