Župa Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna
Pastoralni centar bl. Alojzija Stepinca Buna bb, 88202 Buna;
Tel. 036/480-600; mob. 063/348-430;
E-mail: zupni.ured.blagaj-buna@tel.net.ba
web: www.zupablagajbuna.ba
Župni ured je otvoren radnim danom: 8-12 i 16-19 sati
te redovito poslije misa. Za hitne slučajeve u svako doba.

ŽUPNE OBAVIJESTI
Danas, 18. travnja, poslije mise u 11 sati
jest drugi ovogodišnji susret vjeroučenika
1. i 2. razreda devetogodišnje i 1. razreda osmogodišnje škole, zajedno sa svojim
roditeljima, u našoj crkvi.
U nedjelju, 25. travnja, naši prvopričesnici
i njihovi roditelji doći će na misu u 11 sati.
Poslije mise je roditeljski sastanak za
roditelje prvopričesnik i dogovor oko Prve
pričesti i ispovijedi.
Župni vjeronauk za sve ostale uzraste je po
uobičajenom rasporedu.
Blagoslov polja i misa na groblju Koto bit će
u nedjelju, 25. travnja, u 9 sati.
Blagoslov polja i misa na groblju Hodbina
bit će u nedjelju, 2. svibnja, u 9 sati.
Prva sv. ispovijed u našoj župi za
vjeroučenike trećeg razreda osmogodišnje
škole i za njihove roditelje, predviđena je u
subotu, 1. svibnja, u 10 sati.

Nekoliko savjeta za roditelje
- Povjerenje se gradi održavanjem obećanja.
- Djeca ne smiju služiti za popunjavanje nedostataka u roditeljskoj osobnoj sreći i ambicijama.
- Važno je prihvatiti dijete onakvo kakvo ono
jest, a ne zahtijevati da se ono ponaša u skladu
s roditeljskim fantazijama.
- Djeci se ne smije nuditi svađa kad traže
razgovor.
- Djeci treba bezuvjetna ljubav i ne smiju dobivati uvjetnu ljubav.
- Djeca teže svom odrastanju pa ih se ne smije
zbog posesivne roditeljske ljubavi prisiljavati
da ostaju pokorna djeca prema potrebama
roditelja.
- Roditelji, podržavajte se uzajamno. Dijete
će biti zbunjeno ukoliko se roditelji ne slažu
oko pravila. Budite svjesni da vi uvijek imate ulogu modela vašem djetetu. Djeca uče
oponašanjem onoga što vide. Riječi neće imati značenja ako dijete ne osjeća međusobnu
ljubav roditelja.

Prva sv. pričest u našoj župi je predviđena za
nedjelju, 2. svibnja, u 11 sati.
Svibanjska pobožnost započinje u subotu,
1. svibnja. Svakog radnog dana kroz mjesec
svibanj, pola sata prije večernje sv. mise (u
17.30), molit ćemo Gospinu krunicu i litanije
zajedno u crkvi. Kroz mjesec svibanj nema
jutarnjih misa radnim danima.
ŽUPNI LIST izdaje Župni ured Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna. Uređuje i odgovara
don Bernard Marijanović, župni upravitelj. Župni list izlazi svakog drugog tjedna.
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LITURGIJSKA GODINA “C”

Tajna Kristova uskrsnuća

Često možemo čuti kako se na sprovodu nekog čovjeka utješno govori da će vječno ostati u
nama. Misli se pritom na one uspomene koje nas s njime vežu. Ako je netko bio radnik koji je
iza sebe ostavljao djela, obično se kaže da će i dalje živjeti u svojim djelima.
Tako možemo gledati pisce i njihova djela, odnosno pjesme, dramaturge, možemo i danas gledati filmove čiji su glumci već davno umrli i misliti da će netko na takav način i dalje živjeti.
Netko je ostavio neko glazbeno djelo i tješimo se da ćemo i dalje osjetiti njegovu blizinu
kroz takva djela. Možemo tako nizati svakakve uspomene na pokojnika koje su nam drage i
pomišljati da čovjek po tome i dalje nekako živi s nama i u nama. Obični se ljudi redovito tješe
lijepim uspomenama iz života.
Čuvaju ili istaknu neku lijepu fotografiju kod kuće ili na grobu kako bi se sjetili svojeg pokojnika. I tako ljudi i nesvjesno zamišljaju neki prekogrobni život. Neki idu i dalje pa vjeruju da
su sanjali pokojnika (neki to izričito nekako i priželjkuju, ako ne i očekuju) i onda su sretni.
Vjeruju da mu je dobro. Ne znaju točno gdje je i kako je, ali važno je da ga vide u svjetlu. Neke
određena prisutnost nekog duha i plaši. Ljudi znaju osjetiti prisutnost, čuju neko škripanje,
kucanje, hodanje; osjete neku hladnoću i pomišljaju na nekog duha. To budi određeni strah,
bez obzira na to je li riječ o duši nekog pokojnika koji pripada toj obitelji.
Ljudi imaju svakakva iskustva. Najčešće misle da će njihov pokojnik i dalje živjeti u njihovim
mislima, u njihovim osjećajima. Oni će ga se sjećati. Uspomene kao da oživljavaju prisutnost
onoga koji je smrću od nas otišao. U kontekstu vjere to nije dovoljno. To nije sadržaj kršćanske
vjere o prekogrobnom životu.
U kontekstu vjerskih istina jasno se vjeruje da naši pokojnici žive ne u nekom uplovljavanju u
božanstvo, ne u nekoj nirvani, ne u nekoj reinkarnaciji u neko drugo biće, nego naši pokojnici
žive osobnim životom, kao osobe; mi bismo rekli iz perspektive našeg ovozemaljskog iskustva: sa svojim imenom i prezimenom. I mi ćemo se, pogotovo po uskrsnuću tijela, i u nebu
prepoznati. Bog je u odnosu na nas uvijek onaj Neizrecivi, Drugi, a opet Otac, Dobri. Posebno
o tome govori tajna Kristova uskrsnuća. S Kristovim uskrsnućem nije iznova zaživjela neka
ideja, nije se oblikovala neka lijepa uspomena.
Uskrsnuo je Isus, osobno, dušom i tijelom, onaj isti koji je išao svijetom i činio dobro. Zato
Isus uporno pokazuje svojim učenicima svoje rane Velikog petka, blaguje pred njima. Zato
prva Crkva u svojim evanđeoskim izvještajima gleda sa strahopoštovanjem u prazan grob, jer
tamo nema tijela Isusova. Isus je i tijelom uskrsnuo.
Čovjek nema takvog iskustva novosti uskrsnuća pa nas mnogo toga nadilazi; mnogo toga ne
možemo shvatiti. Ali to je temeljna istina kršćanske vjere. S uskrsnućem je ustao Isus iz groba.
Nismo pred nekim fantomom, ne prikazuje se neki duh, ne radi se o nekom spiritizmu. Isusovo
je uskrsnuće stvarnost Isusova osobnog novog uskrsnulog života na koji je pozvan i čovjek
uronjen u tu tajnu.
Fra Zvjezdan Linić

3. VAZMENA NEDJELJA
Evanđelje: Iv 21, 1-19;

RASPORED SVETIH MISA
19. 04. 2010. - 25. 04. 2010.

4. VAZMENA NEDJELJA
Evanđelje: Iv 10, 27-30;

U ono vrijeme: Isus se ponovno očitova
učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova
se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma
zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske,
zatim Zebedejevi i još druga dva njegova
učenika. Kaže im Šimun Petar: "Idem ribariti." Rekoše: "Idemo i mi s tobom." Izađoše
i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.
Kad je već svanulo, stade Isus na kraju,
ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im
Isus: "Dječice, imate li što za prismok?"
Odgovoriše mu: "Nemamo." A on im reče:
"Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći
ćete." Baciše oni i više je ne mogoše izvući
od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega
je Isus ljubio kaže Petru: "Gospodin je!"
Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin,
pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se
baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom
vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od
kraja, samo kojih dvjesta lakata. Kad iziđu
na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na
njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus:
"Donesite riba što ih sada uloviste." Nato
se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu
punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda
ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže
im Isus: "Hajde, doručkujte!" I nitko se od
učenika ne usudi upitati ga: "Tko si ti?" Znali
su da je Gospodin. Isus pristupi, uzme kruh
i dade im, a tako i ribu. To se već treći put
očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih. Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra:
"Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?"
Odgovori mu: "Da, Gospodine, ti znaš da te
volim." Kaže mu: "Pasi jaganjce moje!" Upita ga po drugi put: "Šimune Ivanov, ljubiš li
me?" Odgovori mu: "Da, Gospodine, ti znaš
da te volim!" Kaže mu: "Pasi ovce moje!"
Upita ga treći put: "Šimune Ivanov, voliš li
me?" Ražalosti se Petar što ga upita treći put:
"Voliš li me?" pa mu odgovori: "Gospodine,
ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim." Kaže
mu Isus: "Pasi ovce moje!" "Zaista, zaista
kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao
i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit
ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo
nećeš." A to mu reče nagovješćujući kakvom
će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda:
"Idi za mnom!"

Ponedjeljak, 19. 04.;
7.30 - Ljubica Džeba za + rod. Ivu i Matu, te
+ Stoju i Bonku

U ono vrijeme: Reče Isus: Ovce moje slušaju
glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom.
Ja im dajem život vječni te neće propasti
nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke.
Otac moj, koji mi ih dade, veći je od svih i
nitko ih ne može ugrabiti iz ruke Očeve. Ja i
Otac jedno smo."
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Utorak, 20. 04.;
7.30 - Ivan Rogić, na čast Krvi Kristove
18.00 - Rafo Gagro za + rod. Pavu i Maru
(misu slavi don Ivo Šutalo)
Srijeda, 21. 04;
7.30 - Nada Raguž za + rod. Andriju i Jaku te
brata Jakova

Ponedjeljak, 26. 04.;
7.30 - Marko Puljić za + rod. Jozu i Anicu
Utorak, 27. 04.;
7.30 - Nikola Marijanović s obit. za + rod.
Matu i Jozefinu, te ost. pokojne
Srijeda, 28. 04.;
7.30 - Obitelj Perić za + Boju
Četvrtak, 29. 04.;
18.00 - Milenko Krešo za + roditelje Marka i
Janju, te ost. pokojne

Četvrtak, 22. 04;
18.00 - Supruga s djecom za + Stipu
Čobanovića (1. god.)

Petak, 30. 04.;
17.30 - Krunica
18.00 - Ivan Bošković za + rod. Franu i
Božicu, te tetku Anicu

Petak, 23. 04;
17.30 - Krunica
18.00 - Stjepan Puljić za + oca Miroslava i
ostale pokojne

Subota, 01. 05.; Sv. Josip Radnik;
17.30 - Svibanjska pobožnost
18.00 - Obitelj za + Stanka Selmanića (1. g.)

Subota, 24. 04.;
7.30 - Mara i Ante Sušac za + rod. Peru i Ivu,
Ljubu i Maru, te + Ivana
Nedjelja, 25. 04.; DOBRI PASTIR;
08.00 - Rana misa
09.00 - Misa na groblju: Koto (Sv. Marko)
11.00 - Pučka misa (Misa za narod);

RASPORED SVETIH MISA
26. 04. 2010. - 02. 05. 2010.

Četvrta uskrsna nedjelja - nedjelja Dobrog
Pastira u Crkvi je posebno posvećena molitvi
i razmišljanju o duhovnim zvanjima. Dobri
Pastir - jer Isus poznaje i poziva svaku ovcu
po imenu, svakome od nas upućuje poziv, bez
obzira kakav on bio, drugačijim riječima, na
drugi način, s drugačijim poslanjem... Dobri
Pastir - jer među ljudima bira one koji će u
Njegovo ime biti pastiri - koji će više primiti,
ali će se od njih više i tražiti, oni koji će nositi teška bremena odgovornosti za druge, ali
i radost povjerenja koje im je iskazano, oni
kojima će uvijek biti stalo, koji će uvijek htjeti, koji će ići naprijed ne pitajući za cijenu...
Dobri Pastir - onaj koji je tražio izgubljenu
ovcu, ma kako daleko ona odlutala i ma kako
malo ona zaslužila to traženje... Dobri Pastir
treba ljude koje čini pastirima kako bi tražili
izgubljene po bespućima svijeta...

Nedjelja, 02. 05.; 5. VAZMENA;
08.00 - Rana misa
09.00 - Misa na groblju: Hodbina
11.00 - Pučka misa (Misa za narod)
PRVA PRIČEST
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