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 14.03.

IV. KORIZMENA
NEDJELJA

10:30

Za puk (pro populo)

P 15.03.

Veljko

----

Nema svete mise (osim sprovodne)

U 16.03.

Smiljan

18:00

+ Denis Ćaleta

S 17.03.

Patrik

08:00

Na čast sv. Josipu

Č 18.03.

Ćiril Jeruzalemski

08:00

++ Ivan, Anđa i svi iz
obitelji Bosnić i Andrijanić

P 19.03.

Sveti Josip

18:00

Na nakanu za obraćenje
hrvatskoga naroda

S 20.03.

Klaudija

N 21.03.

V. KORIZMENA
NEDJELJA

•

•

08:00 ++ Ivica i Ljubica Banožić
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.
VELIKA PREDUSKRSNA ISPOVIJED u našoj
župi će biti 24. ožujka (srijeda).
Planirajte svoje vrijeme i ne zaboravite crkvenu
zapovijed koja kaže: „Svake se godine najmanje
jednom ispovjedi i o Uskrsu pričesti!“

•

•

PRIJAVITI BOLESNIKE (koji žele da im svećenik u ovom
preduskrsnom
vremenu
podijeli
sakrament
ispovijedi
i
bolesničkog pomazanja) možete do četvrtka župniku osobno.
U četvrtak (18. ožujka) župnik će pohoditi bolesnike u
Vukovaru od 09:00 sati. Za sve ukućane obavezne su
medicinske maske i pridržavanje epidemioloških propisa.

Raspored župne kateheze za prvopričesnike —
utorak, 16. 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.





•



Krizmanici još ovaj tjedan neće imati susret jer je
župnik i dalje odgovoran za Tečaj priprave za ženidbu,
koji još ovaj tjedan traje u Vukovarskom dekanatu.
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.

Sljedeće nedjelje, na 5. korizmenu nedjelju u 17 sati, u susjednoj župnoj
crkvi Sv. Filipa i Jakova, na inicijativu udruge „40 dana za život Vukovar“, molit će se Križni put na nakane da se svaki začeti život
rodi, da se u potpunosti zaštiti dostojanstvo roditeljstva, da se svim
roditeljima u potrebi osigura svakovrsna materijalna, emocionalna i
duhovna potpora, zatim da svaki medicinski djelatnik, političar,
zakonodavac, novinar, svaki hrvatski građanin doprinese izgradnji i
razvoju kulture života.

BOGDANOVCI
N 14. ožujka

P 19. ožujka

IV. KORIZMENA
NEDJELJA

09:00 ++ Biljana, Ivana i

Sveti Josip

16:30 ++ Branimir, Janja i

*mogućnost za ispovijed u

Ivanka
Matić
++ iz obitelji Prce

i

svi iz obitelji Babić

crkvi je od 16:00 sati

N 21. ožujka

•

•





V. KORIZMENA
NEDJELJA

09:00 + Ilija Marić i svi
pokojni iz obitelji
Marić i Perić

PRIJAVITI BOLESNIKE (koji žele da im svećenik u ovom
preduskrsnom
vremenu
podijeli
sakrament
ispovijedi
i
bolesničkog pomazanja) možete do srijede župniku osobno.
U srijedu (17. ožujka) župnik će pohoditi bolesnike u
Bogdanovcima od 09:00 sati. Za sve ukućane obavezne su
medicinske maske i pridržavanje epidemioloških propisa.

ŽUPNE KATEHEZE ZA PRVOPRIČESNIKE u Bogdanovcima u
srijedu NEĆE BITI jer župnik pohodi bolesnike.
Krizmanici još ovaj tjedan neće imati susret jer je župnik i dalje
odgovoran za Tečaj priprave za ženidbu, koji još ovaj tjedan traje
u Vukovarskom dekanatu.

VELIKA PREDUSKRSNA ISPOVIJED
u našoj župi će biti 24. ožujka (srijeda).
Planirajte svoje vrijeme i ne zaboravite crkvenu zapovijed koja kaže:
„Svake se godine najmanje jednom ispovjedi i o Uskrsu pričesti!“
•

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

27. ožujka 2021. (subota):
Gelo K.
Čolaković A.
Ergović S.
Vujeva A.

7. postaja: Isus pada drugi put pod križem
Drugi pad je najteži. Kada prvi put padneš u životu, možda ti netko
još i pruži ruku da ustaneš. Prvi pad je udaljavanje onih koji ti
nikada nisu ni bili prijatelji ili su se tako samo zvali na društvenim
mrežama i sličnim virtualnim razinama. Kod drugog pada od tebe
već odustaju i neki u koje si polagao svoje nade, za koje si potiho bio
uvjeren da će biti tu i kada ti život krene u neželjenom smjeru. Drugi
pad je bolniji i od prvog i od trećeg. Nakon tvog prvog pada odriču
te se oni kojima je ionako bilo svejedno što se s tobom u životu
događa. Nakon trećeg već ćeš naučiti biti sam u potpunosti, ali ovaj
pad, drugi, uvijek otkriva najviše o onima koje nazivaš prijateljima.
I to je ono što te najviše boli - razočarenje u ljude. Isus pada drugi
put pod teretom križa i ovdje se smanjuje broj zainteresiranih koji
će ga dalje pratiti. Napuštaju ga i oni koji su tu radi viška vremena,
ali i velik broj dosadašnjih prijatelja. Do križa će ga dopratiti tek
najvjerniji. Isus ti ovdje poručuje: „Čovječe, i broj tvojih prijatelja
će biti sve manji kako ti životni križ bude postajao teži“.

8. postaja: Isus tješi jeruzalemske žene
Žene i majke poseban su dar čovječanstvu. Kada vole, to je toliko
snažan osjećaj da nas Crkva s pravom poučava kako Bog čovjeka
ljubi majčinskom ljubavlju. Osjećaji s kojima žene pristupaju
ljudskoj patnji skoro su jednaki onoj boli koju patnik sam osjeća. I u
takvom društvu sada se našao Isus. Zašto im ne dopušta plakati?

Odakle mu snage tješiti tu skupinu žena koje osjećaju težinu
njegova križa? Odgovor je u jednom ranijem susretu. Na početku
križnoga puta Isus je susreo svoju majku, a taj susret bio je toliko
emotivan da je iz majčinog zagrljaja Isus izašao dodatno osnažen i
njezinom snagom. I sada susreće žene koje osjećaju i suosjećaju, ali,
potpuno neočekivano, Isus ih tješi i traži od njih da svoje osjećaje i
ljubav usmjere prema svojim obiteljima i svojoj djeci. Zato što i sam
zna da je majčinska ljubav izvor snage za cijelu obitelj.

