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 28.02.

P 01.03.

DRUGA
KORIZMENA
NEDJELJA
David

U 02.03.

Ines

S 03.03.

Anzelmo

Č 04.03.

Eugen

P 05.03.

Prvi petak

S 06.03.

Prva subota (dan

10:30 Za puk (pro populo)
----

Nema svete mise (osim sprovodne)

18:00 Za zdravlje (Bojan Oljača)
18:00 Za duše u čistilištu
18:00 + Stjepan i svi iz obitelji
Maltašić
18:00 + Ljuba Karaula

08:00 ++ Ana Pučić, Dominik
Marijanović i svi iz
molitve za svećenička
obitelji Žipovski
i redovnička zvanja)

N 07.03.

TREĆA
KORIZMENA
NEDJELJA

10:30 Za puk (pro populo)
- nedjelja solidarnosti s Crkvom i

ljudima u Bosni i Hercegovini

•

U vremenu korizme svakog utorka i petka pola sata
prije večernje svete mise (u 17:30) u crkvi Kraljice
mučenika molimo pobožnost KRIŽNOG PUTA.

•

Tijekom pobožnosti je i prilika za svetu ispovijed.

Raspored župne kateheze za prvopričesnike —
utorak, 02. ožujka
•

Osnovna škola Antuna Bauera - A razred - vjeronauk u 09:00

•

Osnovna škola Antuna Bauera - B razred - vjeronauk u 09:30

•

Osnovna škola Nikole Andrića - vjeronauk u 16:00 sati.



U vjeronaučnoj učionici se održava vjeronauk, a novi je
raspored radi ograničenog prostora.



Krizmanici su podijeljeni u tri manje skupine. U utorak
02. ožujka u 20:30 sati u vjeronaučnoj dvorani je župna
kateheza za DRUGU SKUPINU krizmanika iz Vukovara.

•

Prva skupina: Adrić, Babić, Babić J., Bagara, Barišić, Belobrajdić,

Božić D., Božić M., Kerep, Kunović, Matić, Šajtović.
•

Druga skupina: Čalušić, Jovanovac, Jurić, Kovač, Lukić, Mikić,
Pšenica, Raić, Rendulić, Szabo, Štalmajer.

•

Bogdanovačka skupina: Čikanović, Gelo, Miličević, Paljušaj, Vinaj.





•

(krizmu planiramo za nedjelju 02. svibnja ove godine, u
Vukovaru pod svetom misom u 10:30 sati).
Tražimo orguljaša/orguljašicu za Zbor mladih
uz postojeći zbor odraslih pjevača, želimo u župi ponovno
aktivirati Zbor mladih, ali nemamo orguljaša. Lijepo molim i
pozivam da se jave oni koji sviraju klavijature i imaju želju
biti dio Zbora mladih. Zbog odlaska na studij ili drugih
obaveza često se mijenjaju i članovi i vodstvo mladih zborova.
Dobro su došli i gitaristi.



Tečaj priprave za ženidbu održat će se u ožujku u Pastoralnom
centru "Sv. Bono" u Vukovaru (samostansko dvorište), kroz dva
tjedna utorkom, srijedom i četvrtkom, s početkom u 19:00 sati.
Započinje 09. ožujka i traje šest večeri. Prijave su na prvom susretu.

BOGDANOVCI
N

28. veljače

09:00 ++

NEDJELJA
(Druga korizmena)

S

03. ožujka

ispovijed u crkvi je od
16:30 sati
07. ožujka

i

Marija

17:00 ++ Marijan i svi iz

(srijeda)
*mogućnost za svetu

N

Josip
Anokić

obitelji Ištuk
++ Maša, Pero i Pavo
Šat

09:00 ++ iz obitelji Hancko i

NEDJELJA
- nedjelja solidarnosti s
Crkvom i ljudima u Bosni
i Hercegovini

Edel



ŽUPNA KATEHEZA ZA PRVOPRIČESNIKE je u srijedu, 03. ožujka
u 16:00 sati u vjeronaučnom prostoru u Bogdanovcima.



ŽUPNA KATEHEZA ZA KRIZMANIKE iz Bogdanovaca je u srijedu,
03. ožujka u 20:30 sati u vjeronaučnom prostoru u Bogdanovcima.

•

U vremenu korizme svakog PETKA u 18:00 sati i NEDJELJOM
40 minuta prije mise u crkvi u Bogdanovcima molimo Križni put.

Spremanje crkve u Bogdanovcima
06. ožujka 2021. (subota):
Barun Z.
Vukić I.
Rumenjak Ž.
Barun S.

13. ožujka 2021. (subota):
Barun Katarina
Katić Ivanka
Petričević Marija
Župan Maja

3. postaja: Isus pada prvi put pod križem
Nije pad toliko nepodnošljiv koliko boli spoznaja da ti nitko nije
pružio ruku da ustaneš. Tu je blizu mnoštvo ljudi, ali oni samo žele
gledati, žele predstavu i zato se raduju tvome padu. Nikad mi neće
biti jasno zašto se ljudi više raduju neuspjehu drugoga nego li
čovjekovom uspjehu. Pao si, Isuse, prvi put pod teretom križa. I to je
dokaz da nisi koristio božanske, nadljudske, sile i snage na križnom
putu. Htio si meni pokazati da pad u životu nije problem. Problem je
odustati od puta, od života, od cilja nakon pada. I zato ti ustaješ,
zato skupljaš snage i ideš dalje. Masa je utihnula. Nisu vjerovali da
ćeš ustati. I mi mnoge razočaramo ustajući nakon pada. Mnogi bi
voljeli vidjeti kako smo ostali dolje. Na zemlji, u problemima, i još
nas, kao slučajno, malo nagaziti, još nam malo otežati. Tvoj pad,
Isuse, neka mi bude podsjetnik da je moguće ustati i kada ostanem
sam. Koliko god mi drugi govorili da je nemoguće.

4. postaja: Isus susreće svoju svetu Majku
Samo nju nisi htio sada susresti, ali ona je tu. Koliko god veliki i
teški naši križevi bili, ako majka pita, redovito smo dobro, nije nam
ništa... Samo da se ne brine. Majku uvijek želimo poštedjeti priče o
svojim problemima jer ona ih proživljava zajedno s nama. Tvoja
majka, Isuse, pomaže ti suosjećanjem. Niste u ovom susretu
razmijenili puno riječi, možda niti jednu jedinu, ali i sam pogled bio

je dovoljan, jer majka razumije. Susret se dogodio i probudio
osjećaje i sjećanja. Većinu svog života proveo si s njom u Nazaretu,
odgajala te, poučavala, na njezin glas uvijek si bio osjetljiv - a sada
ona ostaje bez riječi, bez glasa. Ti, poslušan volji nebeskog Oca,
nosiš križ do Kalvarije. Susret s majkom završava, ali ne brini, ona
će te pratiti do križa. I da si joj stotinu puta rekao da ode kući i da
ne gleda kako se patiš i gubiš snagu, ne bi te poslušala. Majka ne
napušta svoje dijete.

