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): -;
Za župni list (KM): Lucija
Marijanović 20, Ilija Perić 20;
Kruh sv. Ante (KM): Dragica
Bošković 10;
Za kapelu u Ortiješu (KM): -.
- Župni vjeronauk, ministrantski
susret, sekcije, HKM i probe zborova su po ustaljenom rasporedu
- Pobožnost križnoga puta je korizmenim petcima u 17,30
- Korizmeno pokorničko hodočašće
našega dekanata u Gospino svetište u
Hrasno organizira se na Četvrtu korizmenu nedjelju, 22. ožujka 2020.
Križni put u 15 sati, Sveta ispovijed,
Sveta Misa. Polazak i povratak neka
bude osobnim automobilima
- Križni put i Misa u Grabovici je u
nedjelju, 22. ožujka u 13,30 sati

- Susret Hrvatske katoličke mladeži
u Zagrebu je 9. i 10. svibnja. Prijave
su isključivo četvrtkom u 20 sati najkasnije do 15. ožujka 2020. Ukupna
cijena: 60 KM
- Pobožnost Trinaest utoraka sv.
Anti započeti ćemo u utorak, 17.
ožujka 2020. pola sata prije večernje
sv. Mise. Pobožnost će biti svakoga utorka pola sata prije večernje
sv. Mise do svečeva spomendana.
Pobožnost predmole članice udruge
sv. Veronika.
- Sv. Josip, zaštitnik biskupije
Proslava je 19. ožujka. Svete su
Mise u katedrali kroz jutro a svečana
je sv. Misa u 18 sati. Tko želi poći
neka pođe u vlastitoj organizaciji, jer
grad nije daleko. U našoj župi bit će
pobožnost euharistijskoga klanjanja u
17,30 i sveta Misa u 18 sati.

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”

TREĆA KORIZMENA - NEDJELJA SOLIDARNOSTI
15. ožujka 2020.
Na redovitom zasjedanju
BK BiH u Sarajevu, 3.
studenoga 2015. odlučeno
je da Treća korizmena
nedjelja bude Nedjelja
solidarnosti u partikularnoj
Crkvi u BiH. To je karitativna akcija duhovne i
materijalne međupomoći s
onim župama u BiH koje
su ostale bez vjernika tako
da će sva milostinja, namjenjena fondu solidarnosti,
biti podijeljena najpotrebnijim župama (ONIMA
KOJE IMAJU ISPOD 200
VJERNIKA, a tih ima više od 90). Koja je župa najpotrebnija nemoguće
je pravično odrediti pa se uzelo mjerilo da su to župe s najmanjim brojem vjernika. Uvjereni smo da ćete ovom crkvenom pozivu odgovoriti
spremno, savjesno i velikodušno, za spas svoje duše i za opće dobro
bližnjih, koračajući tako blagoslovljenim korizmenim hodom molitve,
posta i dobrih djela.

2. KORIZMENA NEDJELJA
Mt 17, 1 -9

U

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.«
Riječ Gospodnja.
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RASPORED SVETIH MISA
9. 3. 2020. - 15. 3. 2020.

Ponedjeljak, 9. ožujka
7:30 - Ljiljanka Dragoje s dj. za pok.
supruga MARTINA
Utorak, 10. ožujka
7:30 - Mato Rajić za pok. rod. JAKOVA i IVKU te sestru ANITU
Srijeda, 11. ožujka
7,30 - Ivan Zlomislić za pok. majku JANJU, oca ANĐELKA i sve pok. iz ob.
Četvrtak, 12. ožujka
17:30 - Euharistijsko klanjanje
18 - Obitelj za pok. CVIJETU (1.
god.) i MIROSLAVA Puljića te pok.
JURU Ćorića i ost. pok. iz ob.
Petak, 13. ožujka
17:30 - Put križa
18 - Djeca za pok. rod. ILIJU i
MARU Barišić te sve pok. iz ob.
Barišić i Zlomislić
Subota, 14. ožujka
7:30 - Pavka Perić s dj. za pok. supruga BOŠKA
Nedjelja, 15. ožujka, 3. korizmena
8 - Rana misa
9:30 - Misa za đake
11 - Misa za narod

3. KORIZMENA NEDJELJA
Iv 4, 5 -42

RASPORED SVETIH MISA
16. 3. 2020. - 22. 3. 2020.

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...”

Ponedjeljak, 16. ožujka
7:30 - Zdravko Mlikota za pok. oca
JURU i badžu GOJKA

D

Riječ Gospodnja.

Utorak, 17. ožujka
1. utorak sv. Anti
17, 30 - Pobožnost
18 - Rajko Marčinko za pok. suprugu
ANU (god.) te rod. ANICU i STJEPANA
Srijeda, 18. ožujka
7:30 - Vinko Puljić za pok. rod. JOZU
i ANICU, braću MARKA i STANKA te ost. pok. iz ob.
Četvrtak, 19. ožujka, Sv. Josip,
zaručnik BDM
17:30 - Euharistijsko klanjanje
18 - Josip Marčinko s dj. za pok. suprugu RUŽICU, oca VIDOJA, majku
ANUŠU i ost. pok.
Petak, 20. ožujka
17:30 - Put križa
18 - Miroslav Krešo za pok. majku
DANICU, oca STJEPANA i sv. pok.
iz ob. Krešo
Subota, 21. ožujka
7:30 - Marija Perić za pok. oca IVANA Raguža (10. god.)
Nedjelja, 22. ožujka, 4. korizmena
8 - Rana sv. Misa
9:30 - Misa za đake
11 - Misa za narod
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