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
Datum

Dan/događaj/blagdan

N 21.03.

V. KORIZMENA
NEDJELJA

P 22.03.

Oktavijan

U 23.03.

Rebeka

S 24.03.

DAN VELIKE
ISPOVIJEDI

Vrijeme
svete
mise

Nakana svete mise

10:30 Za puk (pro populo)
08:00

++ iz obitelji Babić

08:00 Zahvala sv. Josipu i na
nakanu za pokojne

08:00

++ Jozo, Kata i svi iz
obitelji Urban

Č 25.03. Naviještenje Gospodinovo 08:00 ++ iz obitelji Mihalfy i
Anđelković
- Blagovijest
P 26.03.

Emanuel

08:00

S 27.03. Križni put Kukuruznom 08:00

+ Josip Dujmović
+ Jelica Furundžija

putu u 10 sati
N 28.03.

•

NEDJELJA MUKE
GOSPODNJE
(Cvjetnica)

10:30 Za puk (pro populo)

VELIKA PREDUSKRSNA ISPOVIJED u crkvi Kraljice mučenika
će biti 24. ožujka (srijeda) od 16:30 sati. Obavezne su maske i
međusobni razmak ako bi se stvorio red. Na raspolaganju za
svetu ispovijed će biti više svećenika.

•

Ovaj tjedan su svete mise u župi jutarnje. Župni ured radi
svaki dan od 9 do 12 sati. Svaki dan poslije podne župnik je u
nekoj drugoj župi na velikim ispovijedima.
Utorkom i petkom u 17:30 u crkvi Kraljice mučenika ostaje
redovito pobožnost KRIŽNOG PUTA.

•



Raspored kateheze za prvopričesnike — utorak, 23. 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

(PRVU PRIČEST u Vukovaru ove godine planiramo slaviti u nedjelju
11. travnja pod svetom misom u 10:30 sati).


Obavijesti za krizmanike:

•

utorak, 23. ožujka: kateheza u 20:30 sati za PRVU SKUPINU.

•

srijeda, 24. ožujka: preduskrsna ispovijed obavezna za SVE

KRIZMANIKE u 16:30 sati u crkvi. To je dan velike župne ispovijedi.


Križni put na Kukuruznom putu. U zahvalno sjećanje onima koji
su 1991. godine na vukovarskom „Putu spasa“ darovali svoje živote i
u zahvalnosti Bogu za one koji su po sretnom izlasku doživjeli
slobodu, tradicionalno se u subotu uoči Cvjetnice moli pobožnost
križnoga puta na Kukuruznom putu.

Tako ćemo i ove godine, uz poštivanje svih epidemioloških
mjera, u subotu 27. ožujka u 10:00 sati, krenuti od Zavjetne
kapelice (uz vukovarsku obilaznicu) i u molitvenom ozračju,
promišljajući otajstva Kristovog križnog puta, proći putem do ulaska u
Bogdanovce, putem koji je za mnoge naše sugrađane bio put spasa.
•

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.

BOGDANOVCI
N 21. ožujka

IV. KORIZMENA
NEDJELJA

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

S 24. ožujka Dan velike ispovijedi 16:00 ++ Markobašić Ivka,
Bono i Martin
*ispovijed je u crkvi od
(srijeda)
16:00 sati, a nakon
ispovijedi slijedi sveta misa
N 28. ožujka



NEDJELJA MUKE
GOSPODNJE
(Cvjetnica)

09:00 ++

Cvita, Ivan
Mato Mihaljević

i

ŽUPNE KATEHEZE ZA PRVOPRIČESNIKE u Bogdanovcima u
srijedu NEĆE BITI zbog velikih ispovijedi,
na kojima župnik sudjeluje.





PRVU PRIČEST u Bogdanovcima ove godine planiramo slaviti
u nedjelju 25. travnja.

Krizmanici - srijeda, 24. ožujka:

•

Ispovijed u 16:00 sati u crkvi.

•

Župna kateheza u 20:30 sati.
VELIKA PREDUSKRSNA ISPOVIJED
u Bogdanovcima će biti 24. ožujka (srijeda) u 16:00 sati,
a nakon ispovijedi slijedi sveta misa.
•

Spremanje crkve u Bogdanovcima
27. ožujka 2021. (subota):
Gelo K.
Čolaković A.
Ergović S.
Vujeva A.

03. travnja 2021. (Velika subota):
Tadijanović R.
Mihajlović Z.
Prce A.
Mihajlović L.

9. postaja: Isus pada treći put pod križem
Divim se Isusovoj ustrajnosti u želji pokazati svijetu koliko Bog voli
čovjeka. Zbog mene osobno Isus i nakon trećeg pada skuplja snage i
ustaje. Isus ustaje zato što gleda prema cilju. To je i naš životni
zadatak: kada padneš, kada posrneš, ne gledaj zemlju, gledaj cilj.
I shvatit ćeš da je pad samo korak na putu do uskrsne radosti.

10. postaja: Isusa svlače
I kada se činilo da je dovoljno poniženja, ruganja, boli i padova,
ljudska je zloća pomaknula vlastite granice. Bez imalo stida, oni
svukoše Isusa, ali time nisu ponizili toliko njega koliko sebe i svoje
dostojanstvo. Čovjek koji ponižava drugoga, koji vrijeđa tuđu
intimu i dostojanstvo, svojim činom pokazuje koliko je malen, slab i
nemoćan. Tjelesni dodir mora biti i ostati jedino iskaz ljubavi.

11. postaja: Isusa pribijaju na križ
Nisu ga vezali, nego su mi proboli ruke i noge. Kao da su se uplašili
da bi doista mogao sići s križa pa su ga dodatno, čavlima, pričvrstili
uz križ. Ovo je trenutak u kojem nastaju Svete Rane Isusove. Ovo je
trenutak koji se ne može ni opisati ni naslikati dovoljno jasno da
bismo shvatili što je Isus proživio. Možemo samo moliti da se po
svojoj pregorkoj muci smiluje nama i cijelome svijetu.

12. postaja: Isus umire na križu
Križ je podignut. Kao znak, kao svjedok, kao primjer. Kao znak
Isusove smrti, ali i znak u kojem od sada mi živimo, pobjeđujemo i
spašavamo se. Križ je tu i kao svjedok boli koju je sam Bog podnio
za čovjeka, ali i kao primjer najveće iskazane ljubavi ikada. Isus
umire, a pod križem stoje Majka njegova i ljubljeni učenik Ivan.
U Očeve ruke Isus predaje duh svoj, a u ruke Majke Marije Isus
predaje nas. I zato molimo: „Milosrđe Božje, koje si nam dalo
Presvetu Djevicu za Majku milosrđa, uzdam se u tebe!“

