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BDM Kraljica mučenika - VUKOVAR
N 07.03.

III. KORIZMENA
NEDJELJA

P 08.03.

Sv. Ivan od Boga

10:30 Za puk (pro populo)
(Nedjelja solidarnosti s Crkvom
i ljudima u Bosni i Hercegovini)

18:00 + Antonija Andžaković,
sprovodna misa

U 09.03. Sv. Franciska Rimska 18:00 ++ iz obitelji Trivić

S 10.03. Dan branitelja Vukovara 18:00 ++ Pava, Ilija, Josip i
i Bogdanovaca

Č 11.03.

Blanka, Tvrtko

svi iz obitelji Šeremet
18:00 ++ iz obitelji Drozdovski
i Čanji

P 12.03.

Maksimilijan

S 13.03.

Patricija, Sabina

N 14.03.

IV. KORIZMENA
NEDJELJA
•

•

18:00 + Mladen Šego
08:00 Na osobnu nakanu u
zahvalu sv. Josipu i na
nakanu za umrle
10:30 Za puk (pro populo)

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, 09. ožujka
•

Osnovna škola Nikole Andrića - vjeronauk u 09:30 sati.

•

Osnovna škola Antuna Bauera - A razred - vjeronauk u 15:30.

•

Osnovna škola Antuna Bauera - B razred - vjeronauk u 16:00.



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



PRVU PRIČEST ove godine planiramo na Mladi Uskrs, 11. travnja.







•

Tečaj priprave za ženidbu započinje u utorak
(09. ožujka) u Pastoralnom centru "Sv. Bono" u
Vukovaru (samostansko dvorište). Traje šest večeri,
kroz dva tjedna utorkom, srijedom i četvrtkom, s
početkom u 19:00 sati. Zaručnici se ne moraju ranije
prijavljivati, dovoljno je doći na prvi susret.
Krizmanici ovaj tjedan neće imati susret jer je župnik
odgovoran
za
Tečaj
priprave
za
ženidbu
u
Vukovarskom dekanatu. Zahvaljujem krizmanicima na
razumijevanju i ponavljam da imaju što učiti i kod kuće.
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.

BOGDANOVCI
N 07. ožujka

09:00 ++ iz obitelji Hancko

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

i Edel

S 10. ožujka (Dan Branitelja Vukovara 17:00 ++ Mato i Eva
i Bogdanovaca)
Rendulić i ++ iz
obitelji Matijašević i
*mogućnost za ispovijed u
Rendulić
crkvi je od 16:30 sati
N 14. ožujka

IV. KORIZMENA
NEDJELJA

09:00 ++ Biljana, Ivana i
Ivanka
Matić
++ iz obitelji Prce

i



U srijedu, 10. ožujka, obilježava se Dan hrvatskih branitelja
Vukovara i Bogdanovaca. S osjećajem zahvalnosti uključujemo
u svoje molitve naše branitelje i njihove obitelji.



ŽUPNA KATEHEZA ZA PRVOPRIČESNIKE je u srijedu, 10. ožujka
u 16:00 sati u vjeronaučnom prostoru u Bogdanovcima.





•

Krizmanici ovaj tjedan neće imati susret jer je župnik
odgovoran za Tečaj priprave za ženidbu u Vukovarskom
dekanatu.
Zahvaljujem krizmanicima na razumijevanju i ponavljam da
imaju što učiti i kod kuće.

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

20. ožujka 2021. (subota):
Miličević D.
Barun M.
Matković Z.
Katić I.

5. postaja: Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ
Jedini lik kojega ni malo nije zanimalo zašto ona masa ljudi viče i
što se tamo događa - to je Šimun Cirenac. Nagledao se on patnika,
naslušao se nekontrolirane vike gomile, dosta mu je i pravednika i
zločinaca. On je zemljoradnik, a njegova je njiva u blizini križnog
puta. Da, tom su cestom već stotine i tisuće njih nosili i vukli svoje
križeve, a Šimun zna samo da je umoran od posla i jedva čeka doći
svojoj kući. Prolazi kroz mnoštvo i slučajno pogledom susreće Isusa.
Njih dvojica se ne poznaju, ali Šimun vidi da, i nakon višesatnog
rada u polju, ipak ima više snage od Isusa i pristaje mu pomoći.
Šimun Cirenac predstavlja sve one slučajne susrete u našem životu
koji se zbog iskazane dobrote pretvore u neraskidive veze. Šimun će
kasnije, kako nas uči povijest, postati kršćanin i tako zauvijek
ostati povezan s Kristom. Razmatrajući ovu postaju križnoga puta,
uvijek se sjetimo onih s kojima nas je život povezao kroz nevolju
njihovu ili našu. Takvi susreti rađaju doživotnim prijateljstvom.

6. postaja: Veronika pruža Isusu rubac
Evo još jednog susreta koji se dogodio kao svjedočanstvo da su mala
dobra djela zapravo velika. Isus, kojega od smrtne osude može
spasiti još samo njegovo božanstvo, krvav i umoran sve se teže
probija kroz mnoštvo koje uživa u spektaklu. Za njih je ovo
besplatna predstava i ništa više. Za Isusa je ovo muka, a za

Veroniku prilika pomoći čovjeku u nevolji. Pruža mu rubac. Isus joj
vraća maramicu na kojoj se jasno ocrtava slika njegova lica. Isusu
je lakše, pogledom joj zahvaljuje, a Veronika ostaje zagledana u
ljudsku sliku Boga patnika. Isusov susret s Veronikom govori nam
da smijemo od ljudi primiti pomoć ili gestu pažnje, a ne osjećati se
dužnima ili opterećenima. Jednako tako, i sami smo pozvani činiti
dobro onima koji nam nemaju kako uzvratiti. Veronikin rubac je
poticaj da u siromasima nastojimo vidjeti lice Isusa patnika.

