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): Franoslav Krezić 100,
od krštenja Rite Petrović 100;
Za župni list (KM): -;
Kruh sv. Ante (KM): -;
Za kapelu u Ortiješu (KM): -.
Drugi susret biskupa i svećenika
Puljića sa svojom rodbinom i pukom Božjim predviđen je za subotu,
4. srpnja 2020. u Blagaju. Svetu Misu
predvodit će uzoriti kardinal Vinko
Puljić u zajedništvu sa zadarskim
nadbiskupom Želimirom Puljićem
povodom njihove 30. obljetnica biskupstva, kardinalove 50. obljetnice
misništva i 75. godine života. Poziv
je ne samo svim Puljićima da se okupe taj dan u Blagaju nego i narodu
Božjem da slavi Presveto Trojstvo u
zajedništvu sa svojim pastirima.

- Obavijest prvopričesnicima
Albume s Prve pričesti možete uzeti
u župnom uredu nakon sv. Misa, kada
ćete vratiti prvopričesničke haljine.
- Obavijest krizmanicima
Albumi s krizmaničkoga slavlja doći
će do nedjelje, 28. lipnja 2020. Pri
preuzimanju albuma uzet ćete dar koji
vam je biskup ostavio (svakom krizmaniku knjiga). U sljedeću nedjelju
vratite krizmane haljine.

Ženidbeni navještaji
Sakrament ženidbe žele sklopiti:
- Ivan Lukić, sin Ilijin i Željke r. Burić
i Iva Šagolj, kći Zdravkova i Zdravke
r. Perko. Oboje iz naše župe. Njihovo
vjenčanje predviđeno je u crkvi PresZahvala đakonu don Mati Peha- vetoga Tijela i Krvi Kristove na Buni,
ru. S 12. nedjeljom kroz godinu naš 3. srpnja 2020.
đakon don Mate završava svoj practi- Ako netko zna za neku ženidbenu zacum u našoj župi. Zahvaljujemo mu preku dužan je javiti u župni ured.
na njegovu doprinosu kroz proteklih
9 mjeseci. Neka ga dragi Bog prati na Svetkovina Sv. Petra i Pavla je
putu prema svećeništvu. Preporučam u ponedjeljak, 29. lipnja 2020.
ga u vaše molitve.
Svećeničko ređenje predviđeno je za
10 sati u mostarskoj katedrali. Naše
U srijedu, 24. lipnja je Ivandan. susjedne župe, oci franjevci u MoSvečano se slavi u župama Konjic, staru i Rotimlja, slave svoje nebeske
Rakitno, Ružići i Stjepan Krst.
zaštitnike.
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

21. lipnja 2020.; godište XIII., br. 8/2020. (290);

LITURGIJSKA GODINA “A”

NAŠI PRVOPRIČESNICI I KRIZMANICI

DVANAESTA NED. KROZ GODINU
Mt 10, 26-33

U

ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:
»Ne bojte se ljudi. Ta ništa
nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati.
Što vam govorim u tami, recite na svjetlu;
i što na uho čujete, propovijedajte na
krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo,
ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više
onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.
Ne prodaju li se dva vrapca za novčić?
Pa ipak ni jedan od njih ne pada na
zemlju
bez Oca vašega. A vama su i vlasi na
glavi
sve izbrojene. Ne bojte se dakle!
Vrijedniji ste nego mnogo vrabaca.
Tko god se, dakle, prizna mojim pred
ljudima, priznat ću se i ja njegovim
pred Ocem, koji je na nebesima. A tko
se odreče mene pred ljudima, odreći
ću se i ja njega pred svojim Ocem,
koji je na nebesima.«
Riječ Gospodnja.
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RASPORED SVETIH MISA
22. 6. 2020. - 28. 6. 2020.

Ponedjeljak, 22. lipnja
7:30 - Stoja Previšić za pok. supruga
IVANA
Utorak, 23. lipnja
7:30 - Dragomir Perić za pok. oca
ILIJU i majku MARU
Srijeda, 24. lipnja, Rođenje sv.
Ivana Krstitelja
7:30 - Dragica Bošković za pok. roditelje
BOŠKA i JANJU, sestru BOJU, zeta
VINKA i ostale pok. iz obitelji
Četvrtak, 25. lipnja,
18 - Ob. za pok. ANE Matoš (1. god.)
Petak, 26. lipnja
18 - Blaženka Rotim s ob. za pok. oca
SLAVKA Matića
Subota, 27. lipnja
18 - Obitelj za OLGU Barišić (1. god.)
Nedjelja, 28. lipnja
13. NED./GOD.
8 - Rana Misa
9:30 - Misa na groblju u Dračevicama
11- Misa za narod

TRINAESTA NED. KROZ GODINU
Mt 10, 37-42

RASPORED SVETIH MISA
29. 6. 2020. - 5. 7. 2020.

ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Tko ljubi
oca ili majku više nego mene,
nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili
kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne
pođe za mnom, nije mene dostojan.
Tko nađe život svoj, izgubit će ga,
a tko izgubi svoj život poradi mene,
naći će ga.
Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene
poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku; tko
prima pravednika jer je pravednik,
primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo
čašom hladne vode zato što je moj
učenik, zaista, kažem vam, neće mu
propasti plaća.«

Ponedjeljak, 29. lipnja, sv. Petar i
Pavao
7:30 - Đuro Prkačin za pok. rod.
JOZU i MARU i sve pok. iz obitelji

U

Riječ Gospodnja.
Zaručniči tečaj se organizira u katedralnoj dvorani od 26. do 28. lipnja s
početkom u 19 sati.

Utorak, 30. lipnja
7:30 - Kata Škegro s ob. za pok.
muža MIODRAGA
Srijeda, 1. srpnja
7:30 - Milenko Krešo za pok. rod.
MARKA i JANJU
Četvrtak, 2. srpnja
18 - Ob. Gotovac za pok. ŠIMUNA,
STANKA, ŠIMU i MARU i ost. pok. iz
ob. Gotovac i Petrović
Petak, 3. srpnja, sv. Toma, ap.
Prvi Petak
17:30 - Ispovijed
18 - Franka Bošković za pok. oca
SLAVKA, nevjestu KATU i ostale
pok. iz ob. Krezić
19 - Vjenčanje: Ivan Lukić i Iva Šagolj
Subota, 4. srpnja
7:30 - Spaso Raguž s ob. za pok. tetku
JANJU Raguž (1. god.)
11 - Misa u Blagaju
Nedjelja, 5. srpnja
8- Rana Misa
9:30- Misa za narod
11- Misa na groblju u Kamenoj
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