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 28.03.

Za puk

NEDJELJA MUKE
GOSPODNJE
(Cvjetnica)

10:30

P 29.03.

Jona

----

Nema svete mise
(osim sprovodne)

U 30.03.

Vlatko

18:00

Zahvala na čast Krvi
Kristove

S 31.03.

Benjamin

18:00

+ Darinka Suman

Č 01.04.

VELIKI
ČETVRTAK

18:00

Za pokojne svećenike

P 02.04.

VELIKI
PETAK

S 03.04.

VELIKA
SUBOTA

20:00

Vazmeno bdijenje

N 04.04.

USKRS -

08:00

Misa s blagoslovom jela

NEDJELJA
USKRSNUĆA
GOSPODNJEGA

10:30

Za puk (pro populo)



(misa s blagoslovom
maslinovih grančica)

18:00 Obredi Velikoga petka

KRIŽNI PUT u župnoj crkvi je:
•
•

utorak u 17:30 sati.

Veliki petak u 09:00 sati.

Ispovijed za one koji do sada nisu stigli

U UTORAK, 30. ožujka župnik će biti na raspolaganju za
svetu ispovijed od 16:00 sati u župnoj crkvi za školsku
djecu i sve one koji nisu mogli doći na župnu ispovijed.
Raspored za Veliki tjedan


U četvrtak započinje Sveto trodnevlje.



Obredi Velikoga tjedna su u župnoj crkvi u Vukovaru.



Na Veliki četvrtak misa Večere Gospodnje je u 18:00 sati.



Na Veliki petak obredi (čitanje Muke, poklon križu i
pričest) započinju u 18:00 sati.



Na Veliku subotu misa Vazmenog bdijenja je u 20:00 sati.
Župna kateheza za prvopričesnike i krizmanike



Raspored za prvopričesnike — utorak, 30. 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.

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


•

Raspored za krizmanike:
utorak, 30. ožujka: kateheza u 20:30 sati - DRUGA SKUPINA.
(Krizmu planiramo slaviti u nedjelju 02. svibnja u Vukovaru pod svetom
misom u 10:30 sati. Krizmatelj će biti mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup).
Blagoslov jela u crkvi Kraljice mučenika


Uskrsni blagoslov jela u župnoj crkvi je
na Uskrs (nedjelja) ujutro
pod svetom misom u 08:00 sati.

Vazmeno trodnevlje
•



•



•



•

VELIKI ČETVRTAK je prvi dan svetog trodnevlja. Kao Kristovi vjernici
sjećamo se dana Večere Gospodnje i Isusovog posljednjeg blagovanja s
učenicima. Na ovaj dan Isus je ustanovio dva sakramenta: Euharistiju
(Svetu misu) i Sveti (svećenički) red. Ostavio je svijetu znakove svoje trajne
prisutnosti u misnoj žrtvi pod prilikama kruha i vina, i tako predao čitavom
čovječanstvu svoje Tijelo i Krv kao polog i garanciju pobjede nad zlom,
patnjom i smrću. Prije Posljednje večere Isus je učenicima oprao noge, što je
znak najveće poniznosti, jer su to samo sluge činile gospodaru, a Isus nas je
pozvao da u svoj svakodnevni život unesemo vrlinu poniznosti. Noć poslije
posljednje večere za Isusa je bila noć u kojoj se krvlju znojio. Kao sjećanje na
te trenutke Crkva tu noć s Velikog četvrtka na Veliki petak provodi bdijući.
NA VELIKI ČETVRTAK SVETA MISA U ŽUPNOJ CRKVI JE U
18:00 sati.
VELIKI PETAK je dan u kojem se prisjećamo Isusove muke i smrti na
križu. Veliki petak je jedini dan u godini kada Crkva ne slavi Svetu misu,
nego se vjernici okupljaju na molitvene obrede. Moleći i klanjajući se križu
razmišljajmo o otajstvu Muke Isusove. Obredi se sastoje od Službe riječi,
izvještaja o Muci, poklona križu i svete pričesti.
NA VELIKI PETAK OBREDI U ŽUPNOJ CRKVI SU U 18:00 SATI.
VELIKA SUBOTA je dan Isusova počinka u grobu. Preko dana u crkvama
se ne slavi sveta misa, ali već u večernjim satima slavi se Isusovo
uskrsnuće Vazmenim bdijenjem. Liturgija uskrsne noći je puna simbola i
znakova kojima nam se pred oči želi staviti značaj Kristovog uskrsnuća i
našeg osobnog otkupljenja. Vazmeno bdijenje sastoji se od Službe svjetla
(blagoslov ognja, blagoslov Uskrsne svijeće, hvalospjev Uskrsnoj svijeći),
Službe riječi (više izvještaja iz Staroga zavjeta i novozavjetna poslanica) i
ostalih dijelova svete mise.
NA VELIKU SUBOTU VAZMENO BDIJENJE U ŽUPNOJ CRKVI
JE U 20:00 sati (po mogućnosti dobro je ponijeti svijeće sa zaštitom za
vosak). Do podne crkva je otvorena za osobnu molitvu.
NA USKRS SVETE MISE u župnoj crkvi su dvije: u 08:00 sati
(s blagoslovom jela) i u 10:30 sati (za puk).

BOGDANOVCI
N 28. ožujka

NEDJELJA MUKE
GOSPODNJE
(Cvjetnica)

09:00 ++

Cvita, Ivan
Mato Mihaljević

S 31. ožujka

(srijeda)

17:00 ++

S 03. travnja

VELIKA SUBOTA

i

Mijo Gibelen,
Zoran, Vjekoslav i
Đuro Svitlanović

17:00

BLAGOSLOV JELA

(posveta hrane)
N 04. travnja

USKRS NEDJELJA
USKRSNUĆA
GOSPODNJEGA



09:00 ++

Cvijeta, Mara,
Đuro i svi iz obitelji
Marić

Obredi Velikoga tjedna slave se prema Crkvenim propisima u
župnim crkvama. Raspored se nalazi na prethodnim stranicama.
Blagoslov jela u crkvi Kraljice mučenika
Obred blagoslova jela (posveta hrane) u Bogdanovcima će biti
na Veliku subotu (03. travnja) u 17:00 sati.



Župna kateheza u Bogdanovcima
ZA PRVOPRIČESNIKE je u srijedu (31. ožujka) u 16:00 sati.

•

(Prvu pričest u Bogdanovcima planiramo slaviti u nedjelju 25. travnja).
•

ZA KRIZMANIKE je u srijedu 31. ožujka) u 20:30 sati.

(Krizmu planiramo slaviti u nedjelju 02. svibnja u Vukovaru pod svetom
misom u 10:30 sati. Krizmatelj će biti mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup).
Spremanje crkve u Bogdanovcima
03. travnja 2021. (Velika subota):
Tadijanović R.
Mihajlović Z.
Prce A.
Mihajlović L.

10. travnja 2021. (subota):
Barun Z.
Vukić I.
Rumenjak Ž.
Barun S.

