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 31. 01.

NEDJELJA
(IV. kroz godinu)

10:30 Za puk (pro populo)

P 01. 02.

Miroslav

13:00 + Anto Puđa, sprovodna misa

U 02.02.

Prikazanje
Gospodinovo Svijećnica

18:00 ++ Antun i Anđa Hlatki i
++ Šimo i Ruža Marinović

* misa s obredom
blagoslova svijeća.

S 03.02.

Sv. Blaž, biskup i
mučenik

18:00 ++ Barica Bainrauch

* nakon mise slijedi
obred blagoslova grla
po zagovoru sv. Blaža.

Č 04.02.

Sv. Veronika
Jeruzalemska

18:00 ++ Iva i Milka Prpa

* nakon mise slijedi
euharistijsko
klanjanje

P 05.02.

Sv. Agata

18:00 ++ Agata, Stipo i svi iz
obitelji Kasalo

S 06.02. Sv. Pavao Miki i dr. 08:00 Na nakanu
N 07. 02.

NEDJELJA
(V. kroz godinu)

10:30 Za puk (pro populo)

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 02. veljače:

•

prvopričesnici Osnovne škole Antuna Bauera imaju
vjeronauk u 09:30 sati.

•

prvopričesnici Osnovne škole Nikole Andrića imaju
vjeronauk u 16:00 sati.

*
PREDSTAVLJANJE
PRVOPRIČESNIKA
ŽUPNOJ
ZAJEDNICI PLANIRAMO POD SVETOM MISOM NA
PRVU KORIZMENU NEDJELJU (21. veljače u 10:30 sati).
Krizmanici neće imati župnu katehezu dok im traje
nastava „na daljinu“. Susreti će započeti kada se svi
srednjoškolci vrate u školske klupe.

OSTALE OBAVIJESTI


U utorak (02. veljače) je Svijećnica. Na svetu misu ponesite
svijeće za blagoslov. Ponesite i prikladnu zaštitu kako biste
sačuvali sve ruke i crkvene klupe od voska.



U srijedu (03. veljače) spomendan je svetoga Blaža i tradicionalni
blagoslov grla. Tijekom blagoslova (na kraju mise) svećenik moli
nad svakim pojedinim vjernikom: „Po zagovoru svetoga Blaža,
biskupa i mučenika, oslobodio te Bog bolesti grla i svakog drugog zla.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.“



Četvrtkom nakon svete mise je euharistijsko klanjanje.



Radno vrijeme župnog ureda je svakim danom od utorka do
subote od 09:00 do 12:00 sati.

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.

Popis umrlih i krštenih župljana - SIJEČANJ 2021.


UMRLI (Vukovar)

•

•

Damir Hadić, r. 1965.
Krešimir Abjanović, r. 1939.
Katica Hajdu, r. 1937.
Sofija Banac, r. 1957.
Katarina Bevanda, r. 1941.
Franjo Bajer, r. 1932.
Tomislav Sesler, r. 1963.
Elizabeta Mihaljević, r. 1930.
Barica Bainrauch, r. 1934.
Anto Puđa, r. 1935.



KRŠTENI



MARIN GELO (Bogdanovci)



NAJAVA KRŠTENJA

•
•
•
•
•
•
•
•



U nedjelju, 07. veljače, sakrament krštenja će primiti KLARA BAJAC iz
Bogdanovaca (roditelji: Vanja i Stjepan). Kuma će biti Ivana Radoš.

BOGDANOVCI
N 31. siječnja

09:00 ++ Mato, Milka i Ivan

NEDJELJA

Barun

(IV. kroz godinu)
U

02. veljače
(utorak)

Prikazanje
Gospodinovo Svijećnica

17:00 ++ Marija i Stjepan
Bajac, i za nestalog
Marka

* misa s obredom
blagoslova svijeća.

S

03. veljače
(srijeda)

N

07. veljače

Sv. Blaž, biskup i
mučenik

16:30 ++ iz obitelji Katić i
Penavić

* nakon mise slijedi
tradicionalni obred
blagoslova grla.

NEDJELJA

09:00 ++

(V. kroz godinu)




•

Ivan, Pavao
Rozalija Šat

i

U utorak je blagdan Prikazanja Gospodinovog. Na svetu misu
u 17:00 sati ponesite sa sobom svijeće jer ćemo ih blagosloviti.
(...i potrudite se svoje ruke i crkvene klupe sačuvati od voska).
U srijedu je sveta misa u 16:30 sati. Dakle, ove srijede neće biti
župne kateheze za prvopričesnike, ali zato svu djecu i mlade
pozivam na svetu misu i pristupanje obredu blagoslova grla po
zagovoru svetoga Blaža, biskupa i mučenika.
Tijekom blagoslova (na kraju svete mise) svećenik moli nad
svakim pojedinim vjernikom: „Po zagovoru svetoga Blaža,
biskupa i mučenika, oslobodio te Bog bolesti grla i svakog drugog zla.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.“

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

13. veljače 2021. (subota):
Miličević D.
Barun M.
Matković Z.
Katić I.

