NADBISKUPIJA ĐAKOVAČKO-OSJEČKA

Župa BDM Kraljice mučenika
VUKOVAR & filijala BOGDANOVCI
Vlahe Bukovca 46, 32000 Vukovar
telefon: 032/297 - 949
e-mail: zupa.kraljice.mucenika.vu@gmail.com
Internet stranica: kraljica-mucenika.djos.hr

BDM Kraljica mučenika - VUKOVAR
N 03.01.

II. NEDJELJA PO 07:30 ++ iz obitelji Žak i Đumić
BOŽIĆU
10:30 Za puk (pro populo)
P 04. 01.
Sv. Anđela
---- Nema svete mise (osim sprovodne)
U 05. 01.

Sv. Genoveva

Č 07. 01.

Sv. Rajmund

08:00 ++ Vlado, Rozalija i obitelj Baran
S 06. 01. SVETA TRI KRALJA 10:30 Za puk (pro populo)
08:00 + Ana Kovač
P 08. 01. Gospa od Brze Pomoći 08:00 Za prestanak pandemije
S 09.01.
Spomendan BDM
08:00 ++ iz obitelji Kovač, Hajdu i
N 10.01.

NEDJELJA
Krštenje Gospodinovo, blagdan

•

•

•

•



Dragojević
07:30 ++ Marica, Martin i obitelj Vaht

10:30 Za puk (pro populo)

Blagoslov obitelji u našoj župi započinje u petak, 08. siječnja. Kao i svake
godine, svećenik će nositi popis župljana i pohoditi vas po redu. Dužni smo se
držati mjera i mi svećenici, i ministranti, i obitelj prilikom blagoslova. To
uključuje: medicinske maske na licu, susret bez rukovanja i dugog
zadržavanja te propisani razmak. Izaberite najprikladniji prostor za blagoslov,
a svećenik će sa sobom voditi najviše jednog ministranta.
Ukoliko je netko od ukućana pod mjerom samoizolacije, zbog bolesti „COVID19“
ili još uvijek čeka rezultat testiranja na korona virus, dužni ste se javiti za
naknadni blagoslov. Budite u ovom slučaju vrlo odgovorni.
Jednako tako, ako netko misli da svojim dolaskom svećenik ugrožava
zdravstvenu sigurnost obitelji, javite se na broj župnog ureda (032/297-949) i u
tom slučaju vašu obitelj i stan/kuću blagoslovit ćemo naknadno, prema
dogovoru. U potpunosti razumijemo razloge i okolnosti.
RASPORED BLAGOSLOVA ZA OVAJ TJEDAN:
Petak, 08. siječnja od 09:00 sati : ULICA VIJEĆA EUROPE
Subota, 09. siječnja od 09:00 sati: ULICA SAJMIŠTE

STATISTIKA ŽUPE BDM KRALJICE MUČENIKA U
VUKOVARU I FILIJALE BOGDANOVCI ZA
2018./2019./2020. GODINU

2018.
godina

KRŠTENIH

UMRLIH

VUKOVAR

22

BOGDANOVCI
UKUPNO

2019.
godina

BROJ
KATOLIČKIH
OBITELJI

POSTOTAK
DOPRINOSA ZA
LUKNO
(uzdržavanje
župe i župnika)

27

685

51%

2

12

227

63%

24

39

912

KRŠTENIH UMRLIH

BROJ
KATOLIČKIH
OBITELJI

POSTOTAK
DOPRINOSA ZA
LUKNO
(uzdržavanje
župe i župnika)

VUKOVAR

15

34

674

48%

BOGDANOVCI

2

3

223

65%

UKUPNO

17

37

897

2020.
godina

KRŠTENIH UMRLIH

BROJ
KATOLIČKIH
OBITELJI

POSTOTAK
DOPRINOSA ZA
LUKNO
(uzdržavanje
župe i župnika)

VUKOVAR

11

39

652

33 %

BOGDANOVCI

9

6

220

41%

UKUPNO

20

45

872

Nadbiskupijski dan molitve i pokore
za smirenje i prestanak pandemije - na spomendan BDM
Gospe od Brze Pomoći, 08. siječnja 2021. (petak)
•

Nadbiskup nas je sve pozvao na sudjelovanje i odredio da se u svim
župama, redovničkim zajednicama, crkvama i obiteljima te u
molitvenim i drugim zajednicama naše nadbiskupije u petak,
08. siječnja 2021. godine, na spomen BDM Gospe od Brze Pomoći
upriliči Nadbiskupijski dan molitve i pokore za smirenje i prestanak

aktualne epidemije.
„Vrijedno je da toga dana, sukladno poznatim odredbama Crkve, postimo
ili barem držimo nemrs. Također ne zaboravimo na djela milosrđa prema
starijima, bolesnima, siromašnima i potrebnima među nama. Nemojmo ih
zaboraviti u ovim danima povučenosti u svoje domove. Domišljata
kršćanska ljubav uvijek nalazi načina za geste milosrđa“, poručuje u svom
pozivu nadbiskup Hranić.

BOGDANOVCI
N 03. siječnja

II. NEDJELJA PO
BOŽIĆU

09:00 ++ Četko, Ivo, Mara,
Stana i svi iz obitelji
Mihajlović

Č 06. siječnja BOGOJAVLJENJE - 09:00 ++ iz obitelji Kušić,
Lazić i Hancko

SVETA TRI KRALJA

N 10. siječnja

09:00 ++ iz obitelji Prpić

NEDJELJA
(blagdan Krštenja
Gospodinovog)

Spremanje crkve
09. siječnja 2021. (subota):

16. siječnja 2021. (subota):

Miličević D.
Barun M.
Matković Z.
Katić I.

Gelo K.
Čolaković A.
Ergović S.
Vujeva A.

Pomoć u potresu stradaloj Sisačkoj biskupiji - iz okružnice našega
nadbiskupa Đure Hranića:


Od nedjelje 03. siječnja do 10. siječnja organizira se
prikupljanje
dobrovoljnih
novčanih
priloga
vjernika.
Prikupljena novčana sredstva svaki župnik treba najkasnije do
15. siječnja uplatiti na račun Caritasa Đakovačko-osječke
nadbiskupije, J. J. Strossmayera 58, Osijek,
IBAN: HR6123400091110046082
Poziv na broj: HR00 44000-1
Opis plaćanja: Pomoć stradalima u potresu u Sisačkoj biskupiji







U ovom trenutku nije potrebno prikupljanje niti slanje
prehrambenih proizvoda, higijenskih potrepština i odjeće jer su
donacijom iz državnih robnih rezervi te već prikupljenim i
dopremljenim donacijama zadovoljene sadašnje potrebe.
Caritas i župe Sisačke biskupije ne mogu u ovom trenutku (zbog
nedostatka prostora za skladištenje) primati nove donacije
navedenih artikala. Ukoliko se ukaže potreba za takvim oblikom
pomoći, naknadno ćemo Vas u suradnji s Hrvatskim Caritasom i
Caritasom Sisačke biskupije zamoliti da u svojim župama
organizirate prikupljanje i druge materijalne pomoći.
Prikupljanjem novčanih sredstava omogućit ćemo kupovinu
potrebnog građevinskog materijala u većim količinama za brzo
saniranje objekata koji nisu za rušenje i čiju sanaciju je moguće
učiniti u kraćem vremenu (npr. letava i crijepa na krovu, šteta
nastalih urušavanjem dimnjaka i sl.), a odgađanje bi moglo
dovesti do odluke pojedinih obitelji o odlasku na druga
područja Hrvatske i/li u inozemstvo.

Pojedini vjernici i župe mogu preko Caritasa Đakovačko-osječke
nadbiskupije svoje raspoložive stambene kapacitete ponuditi za
prihvat stanovništva pogođenog potresom.

Zahvaljujem svima koji ste odmah po pristiglim vijestima molitvama i djelima ljubavi
izrazili solidarnost sa svim pogođenima. U ime svih nas izrazio sam biskupu Košiću,
njegovu prezbiteriju i vjernicima našu duhovnu blizinu, molitvenu podršku te spremnost
na našu materijalnu pomoć. Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije poslao je kao oblik
neposredne pomoći Sisačkoj biskupiji za stradale u potresu iznos u visini od 500.000,00
kuna.
Đuro Hranić, nadbiskup

