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
- Pobožnost Trinaest utoraka sv. Anti
svakoga je utorka pola sata prije večernje
sv. Mise do svečeva spomendana;
Svibanjska pobožnost. Pobožnost
krunice i litanija bit će kroz mjesec
Za župni list (KM): Marijan Tomić 10, svibanj pola sata prije večernje sv.
Jadranko Bošković 10;
Mise.
Kruh sv. Ante (KM): N. N. 15, Dragan
Rogić 20
Mise po grobljima:
16. 5. Gnojnice u 9:30
Za kapelu u Ortiješu (KM)
23. 5. Lakševine u 9:30
Marijan i Mara Tomić 100, Mladen
Kavelj 50, Jadranko Bošković 50, Župnoga vjeronauka i sekcija neće
Nada Pehar 50, Anto Kvesić 30;
biti u subotu, 15. svibnja 2021, jer je
Za crkvu (KM): Od sprovoda pok.
Ljube Boškovića 100, Od vjenčanja
Ivana i Barbare Kulaš 200, Od sprovoda Srećka Puljića Vlahića 100;

Za kip sv. Josipa (KM)
Ivan Petrović 50, Ilija Lukić 50, Miroslav Vukoja 50, N. N. 50, N. N. 50,
Marija Kaleb 50, Marinko Jarak 30,
Albert Soldo 100, Krasnodar Marić
50, Dražen Jurić 20, Dajana Soldo 20,
N. N. 100, Zdravko Šagolj 50, Stipo
Petričević 20, Prvopričesnik Ivano
Antunović 50, N. N. 50, Bruno Štrljo
50, Andrija Kovačević 30, Antun
Šakota 50, Ilija Lukić 50, Nada Pehar
50, Antun Pranić 100, Ivan Jozić 50,
Željka Ćubela 50, Pero Kalinić 20,
Jadranko Bošković 50, N. N. 50, Anto
Kvesić 30.

Krizma u župi.

Obavijest krizmanicima.
- Probe za krizmanike bit će u srijedu i četvrtak, 12. i 13. svibnja nakon
večernjih Misa
- Ispovijed krizmanika, kumova i
roditelja bit će u petak, 14. svibnja
2021. u 19 sati.
- Nakon ispovijedi bit će kratka proba
s krizmanicima i kumovima
- Poslije ispovijedi krizmanici će
preuzeti krizmane haljine
- Na dan krizme, 15. svibnja krizmanici trebaju biti ispred župne kuće
najkasnije do 10:30 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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9. svibnja 2021.; godište XIV., br. 10/2021. (311);

LITURGIJSKA GODINA “B”

MAJČIN DAN, 9. svibnja 2021.
Kao
osnivačica
današnjeg
Majčinog dana slovi Anna Marie
Jarvis. Ona je u Graftonu 12. svibnja 1907. godine u nedjelju nakon
druge godišnjice smrti njezine majke osnovala Memorial Mothers
Day Meeting. S 500 bijelih karanfila izrazila je svoju ljubav prema
preminuloj majci i u mjesnoj ih je
crkvi dijelila drugim majkama. Posvetila se inicijativi za osnivanje službenog
državnog blagdana u čast majki, pišući pisma političarima, gospodarstvenicima, svećenicima i ženskim udrugama. Već 1909. godine majke su u 45 država
SAD slavile Majčin dan, a američki predsjednik Woodrow Wilson proglasio je
1914. godine Majčin dan nacionalnim blagdanom.Nedugo nakon SAD-a, Dan
majki postao je blagdan i u Engleskoj, zatim u Švicarskoj (1917.), Norveškoj
(1918.), Švedskoj (1919.), Njemačkoj (1922.) i Austriji (1924.) a potom se
običaj proširio po cijeloj Europi i svijetu. Toga dana se majke i bake uglavnom
darivaju cvijećem (bijeli i crveni karanfili su uglavnom zaboravljeni), te
čestitkama i malim poklonima koje su izradila njihova djeca i unuci.
Riječima Anne Jarvis, „svrha majčinog dana jest probuditi uspavanu ljubav
i zahvalnost prema ženama koje su nas rodile. Dokinuti otuđivanje obitelji.
Učiniti nas boljom djecom približavajući nas srcima naših dobrih majki. Dati
majkama do znanja da ih cijenimo iako to baš ne pokazujemo često. Ako niste
kod kuće, pišite majci, recite joj nekoliko lijepih riječi, pohvala i recite joj
kako je volite. Majčina ljubav je nova svaki dan. Bog blagoslovio naše vjerne
i dobre majke.”

VI. USKSNA NEDJELJA
Iv 15, 9-17

U

ono vrijeme: Reče Isus
svojim učenicima:
»Kao što je Otac ljubio
mene, tako sam i ja ljubio vas;
ostanite u mojoj ljubavi. Budete
li čuvali moje zapovijedi, ostat
ćete u mojoj ljubavi; kao što sam
i ja čuvao zapovijedi Oca svoga
te ostajem u ljubavi njegovoj. To
sam vam govorio da moja radost
bude u vama i da vaša radost
bude potpuna.
Ovo je moja zapovijed: ljubite
jedni druge kao što sam ja vas
ljubio! Veće ljubavi nitko nema
od ove: da tko život svoj položi
za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam
zapovijedam. Više vas ne zovem
slugama jer sluga ne zna što radi
njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih
sve što sam čuo od Oca svoga.
Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete
i rod donosite i rod vaš da ostane
te vam Otac dadne što ga god
zaištete u moje ime. Ovo vam
zapovijedam: da ljubite jedni
druge.«
Riječ Gospodnja.
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RASPORED SVETIH MISA
10. 5. 2021. - 16. 5. 2021.

Ponedjeljak, 10. svibnja,
bl. Ivan Merz
18 - Obitelj za pok. KATU Soldo
(1. god.)
Utorak, 11. svibnja
Deveti utorak sv. Anti
17:30 Pobožnost
18 - Obitelj za pok. MATEJA
Čančara (1. god.)
Srijeda, 12. svibnja,
sv. Leopold Bogdan Mandić
18 - Ana Rogić za pok. supruga
ANDRIJU i ost. pok.
Četvrtak, 13. svibnja,
Uzašašće Gospodinovo
Šesti euharistijski četvrtak
18 - Obitelj za pok. ILIJU Perića
18- Delfa Jarak za pok. supruga
VIDU i ost. pok. iz ob. Jarak i
Azinović

19 - Euharistijsko klanjanje
predvodi don Josip Radoš na temu:
Duhovna zvanja

Petak, 14. svibnja, sv. Matija
18 - Ob. Selmanić za pok. ANDRIJU,
DRAGICU i STANKA
Subota, 15. svibnja
11 - Krizma i sv. Misa na Buni
Nedjelja, 16. svibnja,
VII. uskrsna nedjelja
8 - Marela Lukanović za pok. oca IVICU, majku VERKU, svekra MATU te
sve pok. iz ob. Lukanović i Marković
9.30 - Misa na groblju u Gnojnicama
11- Misa za narod

VII. USKRSNA NEDJELJA
Iv 17, 11-19

RASPORED SVETIH MISA
17. 5. 2021. - 23. 5. 2021.

ono vrijeme: Isus podiže
oči k nebu i pomoli se:
»Oče sveti, sačuvaj ih u
svom imenu koje si mi dao: da
budu jedno kao i mi. Dok sam
ja bio s njima, ja sam ih čuvao u
tvom imenu, njih koje si mi dao;
i štitio ih, te nijedan od njih ne
propade osim sina propasti, da
se Pismo ispuni. A sada k tebi
idem i ovo govorim u svijetu
da imaju puninu moje radosti
u sebi. Ja sam im predao tvoju
riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu
od svijeta kao što ni ja nisam od
svijeta.
Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga.
Oni nisu od svijeta kao što ni ja
nisam od svijeta. Posveti ih u
istini: tvoja je riječ istina. Kao
što ti mene posla u svijet, tako
i ja poslah njih u svijet. I za njih
posvećujem samog sebe da i oni
budu posvećeni u istini.«

Ponedjeljak, 17. svibnja
18 - Obitelj Šakota za pok. IVANA i
LJUBICU te sve pok. iz ob. Šakota i Kvesić

U

Riječ Gospodnja.

Utorak, 18. svibnja
Deseti utorak sv. Anti
17:30 - Pobožnost
18 - Andrija Verkić za sve pok. iz ob.
Verkić, Ilić, Ćubela i Ivanković
Srijeda, 19. svibnja
18 - Obitelj za pok. BLAŽA i KATU
Kalinić
Četvrtak, 20. svibnja
Sedmi euharistijski četvrtak
18 - Mara Bošković za pok. oca IVANA,
majku JANJU, pok. tetke, rodicu
SENKU i pok. LJUBU Boškovića
19 - Euharistijsko klanjanje
predvodi don Josip Galić na temu:
Zajedništvo u obitelji
Petak, 21. svibnja
18 - Ruža Marjanović na nakanu
Subota, 22. svibnja
18 - Nikica Perić s ob. za pok. suprugu
BOŽICU i sve pok.
Nedjelja, 23. svibnja,

Svetkovina DUHA SVETOGA

8 - Eva Blažević za pok. supruga NIKOLU te sve pok. iz ob. Blažević
9.30 - Sveta Misa na groblju u
Lakševinama
11 - Misa za narod
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