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 10.01.

NEDJELJA

07:30 ++ Marica, Martin i obitelj Vaht

Krštenje Gospodinovo, blagdan

10:30 Za puk (pro populo)
P 11. 01.

Honorat

08:00 + Damir Hadić, sprovodna
misa

U 12. 01.

Tatjana

08:00 ++ Antun i Anica Cop

S 13. 01.

Veronika

08:00 ++ Kata i Jakob Hajošević,
Oliva, Mata, Marija i
Đuro Božić

Č 14. 01.

Feliks

08:00 ++ Stjepan, Barbara i ++ iz
obitelji Prahović

P 15. 01.

Anastazija, Stošija

S 16.01.

Mislav

N 17.01.

NEDJELJA
(sv. Antun , opat)



08:00 + Vjekoslav Karaula
08:00 ++ Slavko i Ljubica Dumendžić
10:30 Za puk (pro populo)

OD SLJEDEĆE NEDJELJE (od 17. siječnja) NEĆE BITI
NEDJELJE MISE U 07:30 SATI. Raspored svetih misa
nedjeljom vraća se na uobičajene termine:
•
•

Bogdanovci u 09:00 sati
Vukovar u 10:30 sati

BLAGOSLOV OBITELJI - upute i raspored
•

Blagoslov obitelji u našoj župi traje. Kao i svake
godine, svećenik nosi popis župljana i pohoditi vas po
redu. Dužni smo se držati propisanih epidemioloških
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 svećenik svojim
dolaskom ugrožava zdravstvenu sigurnost obitelji,
slobodno se javite 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.

•

Župnik za sada sam, bez pastoralne pomoći drugih
svećenika, pohodi obitelji prema rasporedu i zato
zahvaljuje na razumijevanju u slučaju da napravi
pauzu ako bi se dogodio sprovod ili neki drugi hitan
slučaj u župi. U tom slučaju odmah po završetku
svećeničke dužnosti župnik će nastaviti s blagoslovom
obitelji.

•

•

•

•

•

•

PONEDJELJAK, 11. siječnja 2021. od 09:00 sati:
Vlahe Bukovca
Jelene Kotromanić
Islandska
Branka Radičevića
UTORAK, 12. siječnja 2021. od 09:00 sati:
Savezne Republike Njemačke
SRIJEDA, 13. siječnja 2021. od 09:00 sati:
Nova ulica
Kralja Petra Svačića
Budućnosti
Solidarnosti

ČETVRTAK, 14. siječnja 2021. od 09:00 sati:
Radnička ulica
Hrvatskog sokola
Ive Andrića
PETAK, 15. siječnja 2021. od 09:00 sati:
Bogdanovačka ulica
Mala ulica
Vukovarskih vitezova
Vukina ulica
Voćarska ulica
SUBOTA, 16. siječnja 2021. od 09:00 sati:
Cvjetno naselje
Matije Antuna Reljkovića

Zahvala za sudjelovanje u akciji pomoći u
potresu stradaloj Sisačkoj biskupiji
Dragi Vukovarci i Bogdanovčani, hvala vam što ste se tijekom
prošlog tjedna uključili u akciju naše župe za pomoć stradalima u
potresu. U tu svrhu darovali ste ukupno 4.150,00 kuna. Iznos će
preko računa Župe biti uplaćen na račun Caritasa Đakovačkoosječke nadbiskupije:
IBAN: HR6123400091110046082
Poziv na broj: HR00 44000-1
Opis plaćanja: Pomoć stradalima u potresu u Sisačkoj biskupiji
Prikupljenim novčanim sredstvima pomoći ćemo kupovinu
potrebnog građevinskog materijala u za saniranje objekata koji
nisu za rušenje i čiju sanaciju je moguće učiniti u kraćem vremenu.
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.

BOGDANOVCI
N 10. siječnja
S

13. siječnja

N 17. siječnja

09:00 ++ iz obitelji Prpić

NEDJELJA

17:00 ++ iz obitelji Barun i

/srijeda/

Prce

09:00 ++

NEDJELJA
(II. nedjelja kroz godinu)



Luka, Božica,
Krešo, Lazar, Mara i
svi iz obitelji Perić

U nedjelju, 17. siječnja, sakrament krštenja će primiti MARIN
GELO iz Bogdanovaca (roditelji: Anđa i Marijan). Kum će biti
Tihomir Kumpović.

Spremanje crkve
16. siječnja 2021. (subota):
Gelo K.
Čolaković A.
Ergović S.
Vujeva A.

23. siječnja 2021. (subota):
Tadijanović R.
Mihajlović Z.
Prce A.
Mihajlović L.

