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

Za crkvu (KM): Goran Zlomislić 70,
Mato Stojanović 50, N. N. 150, Tomislav Ćorić 100, od krštenja Adrijana Ćorić
100, Želimir Tolj 50
Za župni list (KM): Ob. Marijanović 10,
Marija Kordić 10, Milenko Vladić 10
Kruh sv. Ante ( KM ):Mara Karlović 10,
Goran Zlomislić 30

SHKM u Bjelovaru
Pred nama je put na susret HKM u Bjelovaru. Polazak u Bjelovar je planiran u
petak u ponoć ispred župne crkve. Molim
vas da dođete 15-20 minuta prije ponoći
ispred župne crkve. Naša župa će ići s
mladima iz župe Domanovići a autobus
će voditi naš bivši kapelan don Tomislav
Rajič. Svaka skupina će dobiti upute u
kojoj će župi gostovati u Bjelovaru prije
Vjeronauk i sekcije:
podne. U poslijepodnevnim satima, na
Nakon ljetne pauze započet ćemo gradskom stadionu u Bjelovaru, će biti
susret svih mladih koji su došli na ovaj
s župskim aktivnostima:
susret iz Hrvatske i inozemstva. Ovaj
- U subotu (17. rujan):
susret će započet procesijom a zatim slijedi sveta misa. Nakon mise je predviđen
11-12: proba sviranja
koncert a nakon toga će voditelj ove sku12-13:Mali zbor Put ljubavi
12-1245: ministranski susret (neka pine obajviti polazak natrag. No, ima
dođu svi prošlogodišnji članovi, tehničkih stvari koje valja pripremiti za
a i novi neka se priključe)
ovo putovanje. Pametno bi bilo ponijeti u
ruksaku nešto hrane i pića za putovanje jer
- U subotu (24. rujan):
će se putovati noću te neće biti prilike za
30
kupnju potrebitih stvari. Zatim, obavezno
10-10 : prvopričesnici
30
nabaviti jednokratnu kišnu kabanicu jer
10 -11: krizmanici
je jesenje doba odnosno, nepredvidivo
11-12: proba sviranja
12-13: Mali zbor Put ljubavi
vrijeme. Nikako ne zaboraviti poni12-1245: ministranski susret
jeti važeće dokumente za prijelaz preko
17: Veliki zbor Mir
granice. U autobusu ćete dobiti majice s
logom ovoga susreta. Oni koji još nisu
platili za putovanje, neka to naprave što
prije. Cijena po osobi je 65 KM.
ŽUPNI LIST izdaje Župni ured Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna. Uređuje i odgovara
don Slaven Ćorić, župnik. Župni list izlazi svakog drugog/četvrtog tjedna.
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Blagaj-Buna
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LITURGIJSKA GODINA “C”

O MISNIM NAKANAMA
Već je bilo govora o misnim nakanama i o primanju misnih nakana
u župskim oglasima i u župnom listu. Al još ću jednom neke stvari
pojasniti.
Kao što znate u župi je jedan svećenik, pa samim tim i manje se
misnih nakana može primiti nego prošle godine. Zato bih vas molio
da naručujete jednu misnu nakanu za sve svoje pokojne. Nemojte
pokojnike razdvajati nego ih uključite sve u jednu nakanu. A dragi
Bog razumje vaše nakane, odnosno za koga sve prikazujete svetu
Misu. Nije uredu da neko zauzima više termina u godini dana, a
neko ne može zauzeti niti jedan termin.
Što se tiče primanja misnih nakana stvar je vrlo jednostavna, misne
nakane se primaju dva mjeseca unaprijed:
- Od prve nedjelje u mjesecu listopadu možete u uredu naručiti
misne nakane za mjesec studeni i mjesec prosinac.
- Od prve nedjelje u mjesecu prosincu možete u uredu naručiti
misne nakane za mjesec siječanj i mjesec veljaču.
- Od prve nedjelje u mjesecu veljači možete u uredu naručiti misne
nakane za mjesec ožujak i mjesec travanj.
- Od prve nedjelje u mjesecu travnju možete u uredu naručiti
misne nakane za mjesec svibanj i mjesec lipanj.
- Od prve nedjelje u mjesecu lipnju možete u uredu naručiti misne
nakane za mjesec srpanj i mjesec kolovoz.
- Od prve nedjelje u mjesecu kolovozu možete u uredu naručiti
misne nakane za mjesec rujan i mjesec listopad.

24. nedjelja kroz godinu
Lk, 15, 1 - 32

U

ono vrijeme: Okupljahu
se oko Isusa svi carinici i
grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu:
»Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.«
Nato im Isus kaza ovu prispodobu:
»Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa
izgubi jednu od njih, ne ostavi onih
devedeset i devet u pustinji te pođe za
izgubljenom dok je ne nađe? A kad je
nađe, stavi je na ramena sav radostan
pa došavši kući, sazove prijatelje i
susjede i rekne im: ‘Radujte se sa
mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu.’
Kažem vam, tako će na nebu biti veća
radost zbog jednog obraćena grešnika
negoli zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja.
Ili koja to žena, ima li deset drahma
pa izgubi jednu drahmu, ne zapali
svjetiljku, pomete kuću i brižljivo
pretraži dok je ne nađe? A kad je nađe,
pozove prijateljice i susjede pa će im:
‘Radujte se sa mnom! Nađoh drahmu
što je bijah izgubila.’ Tako, kažem
vam, biva radost pred anđelima
Božjim zbog jednog obraćena
grešnika.«
Riječ Gospodnja
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RASPORED SVETIH MISA
od 12. rujna - 18. rujna

Ponedjeljak, 12. rujan
7:30 - Mira Krtalić s ob. za p. supruga
NIKOLU
Utorak, 13. rujan, sv. Ivan Zlatousti
7:30 - Vide Bošković za p. rod.
BOŽICU i FRANJU, tetku ANICU i
nevjestu KATU
Srijeda, 14. rujan, Uzvišenje sv.
Križa
7:30 -Marinko Zeko za p. brata VILIMA, oca MIJU i ost. p. iz ob. ZEKO
Četvrtak, 15. rujan, Gospa Žalosna
7:30 - Ranko za p. oca MATU i ost.
svoje pok.
Petak, 16. rujan, s. Kornelije
7:30 - Misa na nakanu župe
Subota, 17. rujan
7:30 - Ob. Petrović za sve p. iz ob.
PETROVIĆ i MARIĆ
Nedjelja, 18. rujan
8 - Marijan i Marica Tomić s ob. za p.
rod. JOZEFINU i IVANA Tomić i p.
STANU i PERU Petrović
9:30 -Viktorijan Azinović za p. rod.
FABIANA i ŠIMU, brata VIKTORA,
sestru JELU
11 - Misa za narod

25. nedjelja kroz godinu
Lk, 16, 1 - 33

U

ono vrijeme: Govoraše Isus svojim
učenicima:
»Bijaše neki bogat čovjek koji je imao
upravitelja. Ovaj je bio optužen pred
njim kao da mu rasipa imanje. On ga
pozva pa mu reče: ‘Što to čujem o tebi?
Položi račun o svom upravljanju jer više
ne možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: ‘Što da učinim kad mi
gospodar moj oduzima upravu? Kopati?
Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam
što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.’ I pozva dužnike
svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ‘Koliko duguješ gospodaru
mojemu?’ On reče: ‘Sto bata ulja.’ A on
će mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu, sjedni
brzo, napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: ‘A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ‘Sto korâ pšenice.’ Kaže mu: ‘Uzmi
svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’
I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su
ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima
od sinova svjetlosti.
I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje
od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane
da vas prime u vječne šatore.
Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem
je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten,
i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne
bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu,
tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u
tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše
dati?
Nijedan sluga ne može služiti dvojici
gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati,
a drugoga prezirati. Ne možete služiti
Bogu i bogatstvu.«
Riječ Gospodnja.

RASPORED SVETIH MISA
od 19. rujna - 25. rujna

Ponedjeljak, 19. rujan
7:30 - Mara Karlović za p. IVANA,
ZDENKU i ANTU i ost. p.
Utorak, 20. rujan
7:30 - Ivan Petrović za p. rod. MARIJANA i ILKU, braću BOSU, JURU i
MARKA
Srijeda, 21. rujan. sv. Matej
7:30 - Misa na nakanu župe
Četvrtak, 22. rujan
7:30 - Misa na nakanu župe
Petak, 23. rujan, sv. Pio
7:30 - Spaso Raguž n. n.
Subota, 24. rujan
7:30 - Ob. Obradović za p. ANTUNA
Nedjelja, 25. rujan
8 - Anđa Šimić za p. brata JURU i
nevjestu NEVENKU
9:30 - Misa na nakanu župe
11 - Misa za narod
12:30 - Misa u Blagaju
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