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 24. 01.

NEDJELJA
(Nedjelja Božje riječi)

P 25. 01.

Obraćenje svetog
Pavla

U 26. 01.

Sv. Timotej i Tit

S 27. 01.

Sv. Anđela Merici

10:30 Za puk (pro populo)

----

NEMA SVETE MISE (samo
sprovodne)

18:00 ++ Stipo, Perka, Dana i
Duško Dolić
18:00 ++ Katica Hajdu

Č 28. 01. Sv. Toma Akvinski

18:00 + Verner Herman i ++ iz
obitelji Herman

P 29. 01.

Valerije, Zdravko

18:00 + Sofija Banac

S 30. 01.

Spomendan BDM 08:00 + Ana Mlinarić

N 31. 01.

NEDJELJA
(IV. kroz godinu)

10:30 Za puk (pro populo)

Raspored svetih misa nedjeljom:
•
Bogdanovci u 09:00 sati
•
Vukovar u 10:30 sati
 Četvrtkom nakon svete mise je klanjanje pred Presvetim.







Prilika za svetu ispovijed je svakim danom pola sata prije mise.
Radno vrijeme župnog ureda je svakim danom od utorka do
subote od 09:00 do 12:00 sati.
O župnoj katehezi čitajte više na sljedećoj stranici...

ŽUPNA KATEHEZA - kada i kako dalje?
Župna kateheza za prvopričesnike,
3. razred osnovne škole, nastavlja se
SVAKOG UTORKA prije podne u 09:30
sati ili poslije podne u 16:00 sati
(suprotno od školske smjene).


Ovaj tjedan, u utorak 26. siječnja:

•

prvopričesnici Osnovne škole Nikole Andrića imaju
vjeronauk u 09:30 sati.

•

prvopričesnici Osnovne škole Antuna Bauera imaju
vjeronauk u 16:00 sati.



Župna kateheza za prvopričesnike održavat će se i dalje u crkvi,
kako bismo i dalje mogli održavati propisani razmak i ostale mjere.

Krizmanici neće imati župnu katehezu dok im
traje nastava „na daljinu“. Susreti će započeti
kada se srednjoškolci vrate u školske klupe.
Vidljivo je zadnjih nedjelja kako su krizmanici

osjetljivi na duhovne potrebe starijih vjernika pa
učestalo prepuštaju drugima i svoje mjesto u
crkvenim klupama tijekom nedjeljne svete mise.
Draga mladeži, ukoliko ste zdravi i ne smatrate se
rizičnom skupinom, slobodno dođite na svetu
misu. Uvjerite se da i stariji misle na vaše
duhovne potrebe.

BLAGOSLOV OBITELJI
- zahvala i mogućnost za naknadni blagoslov
•

Blagoslov obitelji u našoj župi je završen. Zahvaljujemo na
ostvarenim susretima, molitvenom zajedništvu i vašim
materijalnim darovima za župu i za ministrante.

•

Ove smo godine pohodili i blagoslovili oko 700 obitelji, što je
oko 80% od ukupnog broja katoličkih obitelji u našoj župi, a
broj je i razumljiv ako shvatimo okolnosti u kojima živimo.

•

Određeni broj župljana već se ranije javio (uglavnom zbog
naravi posla) za naknadni blagoslov pa stoga pozivamo da
se slobodno javite telefonom na broj župnog ureda
(032/297-949) ili e-mailom (zupa.kraljice.mucenika.vu@gmail.com)
tijekom ovoga tjedna i sa župnikom osobno dogovorite
termin blagoslova.

•

Dani određeni za naknadni blagoslov su od 25. siječnja
(ponedjeljak) do 29. siječnja (petak).

TEČAJ PRIPRAVE ZA ŽENIDBU
- najava predavanja u ožujku
Svi budući bračni parovi dužni su proći Tečaj priprave za ženidbu. Zato se
ova obavijest tiče svih parova kojih planiraju vjenčanje u narednim
mjesecima:
Novi ciklus Tečaja priprave za ženidbu održat će
se u Pastoralnom centru "Sv. Bono" u Vukovaru
(samostansko dvorište). Tečaj se održava kroz
dva tjedna utorkom, srijedom i četvrtkom, s
početkom u 19:00 sati. Započinje 09. ožujka
(utorak) i traje šest večeri. Dakle, 09., 10., 11., 16., 17., 18. ožujka
2021. godine. Ranije prijave nisu potrebne, dovoljno je doći na
prvi susret i prijaviti se za sudjelovanje.

BOGDANOVCI
N 24. siječnja

09:00 ++ Dražen Kiš i svi iz

NEDJELJA
(Nedjelja Božje riječi)

S

27. siječnja

Srijeda

obitelji Kiš, Čikanović,
Pecelja i Berček

17:00 ++ iz obitelji Vujeva i
Marijanović
i
za
nestalog
Martina
Marijanovića

N 31. siječnja

NEDJELJA
(IV. kroz godinu)

09:00 ++ Mato, Milka i Ivan
Barun

Današnju nedjelju papa Franjo posvetio je Božjoj riječi. Podsjeća papa sve
nas, pastire i vjernike, na važnost i vrijednost Svetog pisma za kršćanski
život, kao i na odnos između Božje riječi i liturgije: „Kao kršćani jedan smo narod
koji putuje kroz povijest, snažen prisutnošću Gospodina u našoj sredini koji nam govori i
koji nas hrani. Dan posvećen Bibliji ne želi biti jednom na godinu, nego jednom za čitavu
godinu, jer nam je prijeko potrebno rasti u dobrom poznavanju i ljubavi prema Svetom
pismu i Uskrslome koji ne prestaje lomiti riječ i kruh u zajednici vjernikâ. Zato nam je
potrebno ući u prisni odnos sa Svetim pismom; u suprotnom naša će srca ostati hladna, a
oči zatvorene…“
Neka ove papine riječi budu poticaj da malo češće uzmemo u ruke Sveto
pismo i čitamo. Iskreno vjerujem da će to donijeti ploda i u životu pojedinaca
i u životu župne zajednice. Ovom prilikom potičem posebno studente,
srednjoškolce i ostalu mladež da se odvaže čitati na svetoj misi, da prihvate
službu navjestitelja Božje riječi sabranom narodu.

Susret za ministrante: SRIJEDA, 27. siječnja u 16:00
sati u vjeronaučnom prostoru (učionica) u kripti crkve.


Susret za prvopričesnike: SRIJEDA, 27. siječnja u
16:30 sati u vjeronaučnom prostoru (učionica).


Spremanje crkve
30. siječnja 2021. (subota):
Barun Z.
Vukić I.
Rumenjak Ž.
Barun S.

06. veljače 2021. (subota):
Barun Katarina
Katić Ivanka
Petričević Marija
Župan Maja

