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): Đure Marić 100;

Kapela u Ortiješu

Za župni list (KM): Nikola Jozić 15, Dragi župljani, a posebice stanovniBruno Šerić 10, Toni Perić 10, Milka ci Ortiješa, pred kraj prošle godine
Puljić 10;
osvijetljen je i djelomično uređen
Kruh sv. Ante (KM): Luca Nikolić 20, N. parking ispred groblja.
Jedna molba o uljudnom ponašanju:
N. 10;
Kapela u Ortiješu (KM): -.
Vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike kao i ostale župne aktivnosti
nastavljamo redovito subotom prema
ustaljenim terminima
- Pobožnost križnoga puta je korizmenim petcima u 17,30
Nedjelja solidarnosti, Treća korizmena
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.
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.

Ukoliko primjetite da se netko
nedolično ponaša na parkingu ili
uz groblje ili u groblju slobodno ga
upozorite, jer su groblja oduvijek
bila mjesta pijeteta i sakralnosti.
Ovih dana trebali biste, ukoliko vrijeme posluži, čuti i zvukove zvona
s kapele u 7, 12 i 18 sati. Nemojte
se čuditi odakle dopire zvuk nego
pozdravite Gospu molitvom i zahvalom.
Nakon audio instalacija volio bih
kada bismo kapelu obukli u fasadu
do Mise u groblju, tj. do 6. lipnja
2021. Stoga, uljudno vas molim,
ukoliko i koliko možete, odvojite
koji dar za uređenje fasade grobljanske kapele. Znam da ste svi u
potrebi, ali zaslužili su to vaši pokojni kojima ćemo se i mi jednoga
dana pridružiti u ovom ili drugom
groblju.

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

28. veljače 2021.; godište XIV., br. 5/2021. (306);

LITURGIJSKA GODINA “B”

GODINA SV. JOSIPA
OD 8. XII. 2020. DO 8. XII. 2021.
Jubilejska godina svetog Josipa izvanredni je
crkveni jubilej od 8. prosinca 2020. do 8. prosinca 2021. proglašen apostolskim pismom pape
Franje »Patris corde« (Očinskim srcem) o 150.
godišnjici proglašenja sv. Josipa zaštitnikom
sveopće Katoličke Crkve, odlukom »Quemadmodum Deus« pape Pia IX. 8. prosinca 1870.
Također, sv. Josip je i zaštitnik pontifikata pape
Franje. Dekretom Apostolske pokorničarne tijekom jubilejske godine omogućeno je dobivanje
potpunog oprosta vjernicima. Treći je to jubilej
pape Franje, nakon Jubilejske godine milosrđa
(2015.-2016.) i Godine posvećenog života
(2015.-2016.).
Duhovni događaji u našoj župi:
Devetnica sv. Josipu: Od Zaručnika do Radnika
Tradicionalno je ožujak mjesec sv. Josipa, a travanj ćemo posvetiti Sv. Josipu Radniku zbog
jubileja. Devetnicu s pobožnošću počet ćemo u
srijedu, 3. ožujka 2021. u 7 sati: krunica, litanije,
molitva, Misa. Kroza devet srijeda obavit ćemo devetnicu i završiti blagdanom
sv. Josipa Radnika kada počinje mjesec svibanj posvećen Blaženoj Djevici
Mariji, Josipovoj zaručnici.
Kip sv. Josipa. Dragi župljani, već sam u župnim oglasima govorio kako sam
u jubilarnoj godini odlučio pribaviti kip sv. Josipa za našu župnu crkvu na
Buni. Oduševljen sam vašim odzivom i zainteresiranošću. Još uvijek tražim
lijep kip u visini između 130 i 150 cm. U ponudi se može naići na razne vrste:
od drvenih, koji su veoma skupi do drugih materijala. Počet ćemo prikupljati
sredstva pa koliko prikupimo, takav kip i kupimo!

II. NEDJELJA KORIZME
Mk 9, 2-10

U

ono vrijeme: Uze Isus
sa sobom Petra, Jakova i
Ivana i povede ih na goru
visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu
postadoše sjajne, bijele veoma –
nijedan ih bjelilac na zemlji ne
bi mogao tako izbijeliti. I ukaza
im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i
reče Isusu: »Učitelju, dobro nam
je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i
Iliji jednu.« Doista nije znao što
da kaže jer bijahu prestrašeni.
I pojavi se oblak i zasjeni ih, a
iz oblaka se začu glas: »Ovo je
Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!«
I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli
Isusa sama.
Dok su silazili s gore, naloži im
da nikomu ne pripovijedaju što
su vidjeli dok Sin Čovječji od
mrtvih ne ustane. Oni održaše tu
riječ, ali se među sobom pitahu
što znači to njegovo »od mrtvih
ustati«.
Riječ Gospodnja.
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RASPORED SVETIH MISA
1. 3. 2021. - 7. 3. 2021.

Ponedjeljak, 1. ožujka
7:30 - Josip Marčinko s dj. za pok.
suprugu RUŽICU te rod. VIDOJA i
ANUŠU
Utorak, 2. ožujka
7:30 Ob. za pok. ANU Pujić (1. god.)
Srijeda, 3. ožujka,
Prva srijeda sv. Josipu
7 - Pobožnost: Sv. Josip sluša Božju riječ
7:30 - Djeca za pok. MIRKA i KATU
Barišić te sve pok. iz ob. Barišić
Četvrtak, 4. ožujka
17:30 Euharistijsko klanjanje
18 - Marija Kordić za pok. braću
STIPU, ILIJU i MILU te nevjestu
MARTU
Petak, 5. ožujka, Prvi Petak
17 - Ispovijed
17:30 Put Križa
18 - Pavka Perić s dj. za pok. supruga
BOŠKA (god.)
Subota, 6. ožujka
7:30 - Snježana Dragoje s ob. za pok.
oca NIKOLU i majku ROSU Pandžić
Nedjelja, 7. ožujka, III. ned. korizme
Nedjelja solidarnosti
8 - Blaženka Lukić za pok. rod.
BLAŽA i RUŽICU
9:30 - Sveta Misa
11 - Misa za narod

III. NEDJELJA KORIZME
Iv 2, 13-25

B

lizu bijaše židovska Pasha.
Stoga Isus uziđe u Jeruzalem.
U Hramu nađe prodavače
volova, ovaca i golubova i mjenjače
gdje sjede. I načini bič od užeta te ih
sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima
golubova reče: »Nosite to odavde i
ne činite od kuće Oca mojega kuću
trgovačku.« Prisjetiše se njegovi
učenici da je pisano: Izjeda me revnost
za dom tvoj.
Nato se umiješaju Židovi i upitaju
ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori
im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja
ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu
nato Židovi: »Četrdeset i šest godina
gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u
tri dana podići?« No on je govorio o
hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od
mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici
da je to htio reći te povjerovaše Pismu
i besjedi koju Isus reče.
Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u
njegovo ime promatrajući znamenja
koja je činio. No sam se Isus njima
nije povjeravao jer ih je sve dobro
poznavao i nije trebalo da mu tko daje
svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je
dobro znao što je u čovjeku.
Riječ Gospodnja.

RASPORED SVETIH MISA
8. 3. 2021. - 14. 3. 2021.

Ponedjeljak, 8. ožujka
7:30 Jela Masatović za pok. sina IVU i
sve svoje pokojne
Utorak, 9. ožujka
7:30 - Marinko Perić za pok. majku
BOJU (god.) i oca VINKA
Srijeda, 10. ožujka
Druga srijeda sv. Josipu
7 - Pobožnost: Sv. Josip djeluje i živi
po Božjoj riječi
7:30 - Berislav Filipović za pok. sestru SLAVICU, majku MARIJU i
nevjestu KATICU
Četvrtak, 11. ožujka
17:30 Euharistijsko klanjanje
18 - Zora Zovko za pok. supruga
MATU
Petak, 12. ožujka
17:30 Put Križa
18 - Djeca za pok. rod. ILIJU i
MARU Barišić te sve pok. iz ob.
Barišić i Zlomislić
Subota, 13. ožujka
7:30 - Obitelj Kolak za pok. IVANA
Kolaka
Nedjelja, 14. ožujka,
IV. nedjelja korizme
8 - Valerija Buntić za pok. rod. ANU i
DRAGU Smoljana
9:30 - Sveta Misa
11 - Misa za narod
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