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): Vinko Ljubičić 60,
od krštenja Lucije Marić 100;
Za župni list (KM): Marinko Jarak 10, Dragica Bošković 10, Jela
Pavlović 10, Ljubica Rajić 10;
Kruh sv. Ante (KM): Dragica
Bošković 10;
Za kapelu u Ortiješu (KM): Marica
Tomić 100.
Svirači, pjevači i ministranti dobivati će upute o održavanju proba
sukladno odredbama o koronavirusu
u našoj županiji. Župnik će kontaktirati voditelje a oni članove sekcija i
zborova.
Raspored sv. Misa
Dragi župljani, i sami vidite da je neko
čudno vrijeme za bilo kakvo veliko planiranje događaja unaprijed. Ići ćemo prema
jeseni postupno iz nedjelje u nedjelju.
Nedjeljne Mise će se održavati na vanjskom prostoru u 8, 9:30 i 11 sati do trenutka kada ćemo prijeći u crkvu poštujući
mjere okupljanja u zatvorenim prostorima. Mise radnim danom su po ustaljenom rasporedu: ponedjeljak, utorak, srijeda i subota jutarnje u 7:30 te četvrtak i
petak večernje u 18 sati.
Misne nakane popunjene su do kraja godine.

Ženidbeni navještaji:
Sakrament ženidbe žele sklopiti:
- Josip Kovačević, sin Andrijin i Ljiljane r. Drinovac iz naše župe i Andrea
Bošnjak, kći Vladina i Ive r. Ćosić
iz župe Usora. Njihovo vjenčanje
predviđeno je u župi Sv. Petra i Pavla
u Mostaru u nedjelju, 6. rujna 2020.
- Tomislav Ćorić, sin Stojanov i
Anice r. Bošković s područja ove
župe i Santina Proleta, kći Boškova
i Slave r. Puljić iz župe Aladinići.
Njihovo vjenčanje predviđeno je na
Aladinićima u petak, 11. rujna 2020.
Ako netko zna za neku ženidbenu zapreku dužan je javiti u župni ured.

Misa s blagoslovom torba bit će u
nedjelju, 13. rujna u 9,30 sati.
Sveta Misa u Grabovici, 9. 9. 2020.
- Početak komemoracije u 11 sati
- Put križa
- Sv. Misa

ŽUPNI LIST izdaje Župni ured Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna. Uređuje i odgovara
don Nikola Menalo, župnik. Župni list izlazi svakog drugog/četvrtog tjedna.

ŽUPNI LIST
Blagaj-Buna

30. kolovoza 2020.; godište XIII., br. 11/2020. (293);

LITURGIJSKA GODINA “A”

Novi biskup u Mostaru, mons. Petar Palić
Apostolska Nuncijatura u Bosni i Hercegovini izvijestila je, 11. srpnja 2020.,
na blagdan sv. Benedikta, da je Sveti
Otac Franjo prihvatio odreknuće od
pastoralnoga vodstva Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, preuzvišenoga mons. Ratka Perića,
koje je svojevremeno podnio zbog
navršene dobne granice od 75 godina,
te imenovao preuzvišenoga mons. PETRA PALIĆA, dosadašnjega hvarskog
biskupa iz Republike Hrvatske, novim
mostarsko-duvanjskim biskupom i
trebinjsko-mrkanskim apostolskim upraviteljem. Mons. Petar Palić rođen je
u Prištini, Skopsko-prizrenska biskupija, 3. srpnja 1972., u hrvatskoj katoličkoj
obitelji od oca Antona i majke Zore r. Gucić. Obitelj je tada živjela u Ajvaliji kod
Prištine, a u Janjevo seli 1978. Osim prvorođenca Petra u obitelji su još četvorica
mlađe braće: Nikola, Zdravko, Branko i Leopold. Petar osmogodišnju osnovnu
školu pohađa u Janjevu: 1978.-1986. Sjemenišnu gimnaziju u Skoplju, 1986.-88.,
i u Subotici, 1988.-1990., gdje i maturira. Otac je Anton preminuo 26. prosinca
1994., a majka se preselila u Zagreb, u Dubravu, k dvojici sinova, 1995. Katolički
bogoslovni fakultet pohađa u Zagrebu od 1990. do1995. Zaređen je za svećenika
Dubrovačke biskupije u zagrebačkoj Granešini, 1. lipnja 1996. Hvarskim biskupom imenovan je 9. ožujka, posvećen, 30. travnja 2018. Biskupsko geslo: „Na
tvoju Riječ“.
Planirano je, ako Bog da, da naš novoimenovani biskup, mons.Petar Palić, preuzme
biskupsku službu u Mostaru na blagdan Uzvišenja sv. Križa, 14. rujna 2020. Biskupu Ratku neka dragi Bog udijeli zdravlje u mirovini, a mi molimo za potrebe
naših biskupija pod vodstvom novoimenovanoga pastira - biskupa Petra.

XXII. NED. KROZ. GOD.
Mt 16, 21-27

U

ono vrijeme: Poče Isus
upućivati učenike kako
treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od
starješina, glavara svećeničkih i
pismoznanaca, da bude ubijen i
treći dan da uskrsne.
Petar ga uze na stranu i poče
odvraćati: »Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije
dogoditi!« Isus se okrene i reče
Petru: »Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na
pameti što je Božje, nego što je
ljudsko!«
Tada Isus reče svojim učenicima:
»Hoće li tko za mnom, neka se
odrekne samoga sebe, neka uzme
svoj križ i neka ide za mnom.
Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj
poradi mene, naći će ga. Tâ što
će koristiti čovjeku ako sav svijet
stekne, a životu svojemu naudi?
Ili što će čovjek dati u zamjenu
za život svoj? Doći će, doista,
Sin Čovječji u slavi Oca svoga s
anđelima svojim i tada će naplatiti
svakomu po djelima njegovim.«
Riječ Gospodnja.
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RASPORED SVETIH MISA
31. 8. 2020. - 6. 9. 2020.

Ponedjeljak, 31. kolovoza
7:30 - Obitelj za pok. DANU (m.) i
STOJU Maslać
Utorak, 1. rujna
7:30 - Danica Raguž za pok. rod.
GRGU i RUŽU Marčinko te za pok.
sestru ANICU
Srijeda, 2. rujna
7:30 - Djeca za pok. roditelje
GAŠPARA i IVU Livaja
Četvrtak, 3. rujna, sv. Grgur Veliki
17:30 - Euharistijsko klanjanje
18 - Ivanka Blažević za pok. m. LUCIJU Stanić te sve pok. iz ob. Stanić
Petak, 4. rujna, Prvi Petak
17:30 - Ispovijed
18 - Obitelj za pok. IVKU Kupanovac
(1. god.)
Subota, 5. rujna
7:30 - Dragica Cipetić s ob. za pok.
supruga ANDRIJU i ost. pok. iz ob.
Cipetić i Burić
Nedjelja, 6. rujna
23. NED./GOD.
8 - Rana Misa
9:30 - Sv. Misa
11 - Sv. Misa za narod

XXIII. NED. KROZ. GOD.
Mt 18, 15-20

U

ono vrijeme: Reče Isus
svojim učenicima:
»Pogriješi li tvoj brat,
idi i pokaraj ga nasamo. Ako
te posluša, stekao si brata. Ne
posluša li te, uzmi sa sobom još
jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka
počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih
ne posluša, reci Crkvi. Ako pak
ni Crkve ne posluša, neka ti bude
kao poganin i carinik.
Zaista, kažem vam, što god
svežete na zemlji, bit će svezano
na nebu; i što god odriješite na
zemlji, bit će odriješeno na nebu.
Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno
zaištu što mu drago, dat će im
Otac moj, koji je na nebesima.
Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja
među njima.«
Riječ Gospodnja.

RASPORED SVETIH MISA
7. 9. 2020. - 13. 9. 2020.

Ponedjeljak, 7. rujna, sv. Marko
Križevčanin
7:30 - Djeca za pok. rod. MIJU i
MARU Raguž
Utorak, 8. rujna, Mala Gospa
7:30 - Mijo i Božica Duspara za pok.
IVANA, MARIJU, ANTU, MARIJANA, IVANA i JANJU
Srijeda, 9. rujna
7:30 - Kristina Dragić za pok. m.
LUCU, o. JOZU te sestru ORNELU
Četvrtak, 10. rujna
17:30 - Euharistijsko klanjanje
18 - Filip i Zdravka Pavlović za sve
svoje pok. iz ob. Pavlović i Šitum
Petak, 11. rujna
18 - Vide Bošković za pok. o. FRANJU, m. BOŽICU, tetku ANICU i
nevjestu KATU
Subota, 12. rujna, Ime Marijino
7:30 - Sin Mile za pok. oca IVANA,
majku MILKU i punca MARKA
Nedjelja, 13. rujna
24. NED./GOD.
8 - Rana Misa
9:30 - Sv. Misa - blagoslov torba
11 - Sv. Misa za narod
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