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

Župna crkva
Kraljice mučenika - VUKOVAR
N 16. 01.

NEDJELJA

10:30

P 17. 01.

Sveti Antun, opat

----

U 18. 01.

Margareta, Izabela

S 19. 01.

Mario

Č 20. 01.

Sveti Fabijan
i Sebastijan

08:00 ++ Frano, Tera, Antonija,

P 21. 01.

Sveta Agneza, Janja

08:00 ++ iz obitelji Tuzla i Subotić

S 22. 01.

Sveti Vinko, đakon
i mučenik

N 23. 01.
•



•
•
•
•

NEDJELJA

Za puk (II. nedjelja kroz godinu)
NEMA SVETE MISE
(osim sprovodne)

08:00 ++ iz obitelji Behin i Stanić
08:00 Na nakanu
Anto i Ivan Grgić

08:00 ++ iz obitelji Provoznik i +
Ivan Legac

10:30

Za puk (III. nedjelja kroz godinu)

PRVOPRIČESNICI: kateheza je u utorak, 18. siječnja:
u 10:00 sati - 3. razred Osnovne škole Nikole Andrića.
u 15:00 sati - 3. razred Osnovne škole Antuna Bauera.
Prvu pričest u Vukovaru planiramo slaviti 24. travnja 2022. (nedjelja).
KRIZMANICI NEĆE IMATI KATEHEZU DO KRAJA SIJEČNJA. (nemamo
adekvatan prostor za održavanje vjeronaučnog sata).
Krizmu planiramo slaviti 05. lipnja 2022. (nedjelja) u župnoj crkvi
Kraljice mučenika (26 učenika iz Vukovara i 5 učenika iz Bogdanovaca).
Kumovi trebaju poslati posvjedočenje za kumstvo na krizmi.

MOLITVENA OSMINA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA
U utorak, 18. siječnja 2022. započinje Svjetska molitvena osmina za
jedinstvo kršćana na temu „Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu
se dođosmo pokloniti“ (Mt 2,2) te traje do utorka, 25. siječnja (kao i svake
godine, završava na blagdan Obraćenja svetog Pavla).
Molitvenu građu za ovogodišnju svjetsku Molitvenu osminu priredilo je
Vijeće crkava Bliskog istoka.
Bliskoistočni priređivači su za geslo izabrali temu iz Matejeva Evanđelja:
„Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.“ (Mt 2,
1–12). Radi se o Matejevoj naraciji o tri mudraca koji se daju u potragu za
novorođenim Kraljem, u čemu im pomaže njegova zvijezda koju slijede do
Betlehema.
Kršćani Bliskog istoka osjećaju se osobito povezani s tim biblijskim
mjestom, jer se ta zvijezda osobitog sjaja pojavila na istoku, dakle u kraju
gdje i oni žive.
Zvijezda je važna jer dovodi ljude Kristu koji se utjelovio i pokazao nam se
da bi njegovo svjetlo doprlo do svih nas. Mudraci su pratili zvijezdu do
Betlehema. Ovogodišnje ekumensko bogoslužje poziva nas da se i mi
danas, u potrazi za Kristom, pridružimo mudracima i pratimo sjaj te
zvijezde, kako bismo našli zajedništvo s Kristom i međusobno. Zajedno
mu donosimo darove svoga srca i molimo za vidljivo jedinstvo Crkve.
Stremeći k cilju jedinstva koje će kao učinak imati i vjerodostojnije
svjedočanstvo, obvezujemo se živjeti tako da naše zajedništvo bude
autentično svjedočenje u čijem će svjetlu naši bližnji moći prepoznati i
vidjeti Krista i njegovo spasenje, navodi u uvodu prof. dr. sc. Jure
Zečević, pročelnik Katedre ekumenske teologije na Katoličkom
bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

RASPORED SPREMANJA ŽUPNE CRKVE
22. siječnja (subota):
Bilić Sanja
Draganić Irena
Drobac Ivana
Dudić Ankica
Totar Nikolina

29. siječnja (subota):
Čotar Vera
Ćaran Zlata
Diberto Zdenka
Dujmović Ana
Kovač Slavica

01. veljače (subota):
Kovač Agata
Kunović Slavica
Maljak Snježana
Zera Katica

ADAPTACIJA ZGRADE ZA ŽUPNI PASTORALNI CENTAR
Župa Kraljice mučenika je u lipnju 2021. godine postala vlasnik objekta u
neposrednoj blizini župnoga stana i crkve. Taj nekadašnji prodajni prostor
(veličine 323 m2) planiramo prilagoditi potrebama Župe i stvoriti prostor za
vjeronauk i susrete. Zgrada je kupljena za 300.000,00 kuna, što je financirala Nadbiskupija Đakovačko-osječka, a Župa je po rješenju platila porez na
promet nekretnina, 3% od ukupnog iznosa, odnosno 9.000,00 kuna.
Adaptacija zgrade obuhvatit će unutarnje i vanjske radove, objekt će se
otvoriti prema crkvi i pregrađivanjem prostora prilagoditi potrebama župe.
U planu su dvije dvorane (jedna vjeronaučna, a druga za veći broj
sudionika) i popratne prostorije. Izradu idejnog rješenja i projektne
dokumentacije povjerili smo tvrtki „Confirmo d.0.0.“ iz Vukovara, na čelu
koje je projektant Domagoj Šeremet.
Nakon idejnog rješenja, izrađena je projektna dokumentacija, sukladno
zakonskim propisima. Zatim smo, budući da planirani radovi zahvaćaju
dvije čestice (od kojih je jednoj bila vlasnik Nadbiskupija, a drugoj je
vlasnik Župa), temeljem darovnog ugovora između Nadbiskupije i Župe ušli
u posjed obje čestice na kojima će se izvoditi radovi. Nakon toga je izvršena
uknjižba prava vlasništva u korist Župe (Općinski sud u Vukovaru,
Zemljišnoknjižni odjel u Vukovaru). Zatim je geodetski ured pokrenuo
postupak spajanja dviju čestica, kako bismo u potpunosti zadovoljili sve
uvjete koji su potrebni za ishođenje građevinske dozvole. Zahtjev za
građevinsku dozvolu je u postupku. Potom slijedi postupak odabira
izvođača radova. Projektnu dokumentaciju platili smo 47.500,00 kuna.

U tijeku svih ovih postupaka javili smo se i na natječaj Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske za
Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i

Bosne i

Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice. Ušli smo u partnerstvo sa
župom Vogošća (u blizini Sarajeva), koja radi vrlo sličan projekt. Nakon što
smo zadovoljili sve uvjete natječaja, navedeno ministarstvo sufinanciralo je
naš projekt s iznosom od 49.000,00 kuna. Zahvaljujem svim župljanima i
ostalim donatorima na potpori.

Crkva sv. Leopolda Mandića - BOGDANOVCI
N

16.
siječnja
2022.

S

19.
siječnja
2022.

(srijeda)

Č

20.
siječnja
2022.

Sveti Fabijan i Sebastijan

23.
siječnja
2022.

NEDJELJA

N



NEDJELJA

09:00 Na nakanu u zahvalu
Bogu
(II. nedjelja kroz godinu)
09:00 ++ Jozo i Milka Gelo i
++ iz obitelji Vujeva,
Ana i Nediljka Popović
i ++ iz obitelji Matković
09:00 + Katarina Bevanda

(četvrtak)

09:00 ++ iz obitelji Anokić i
Peradinović
(III. nedjelja kroz godinu)

PRVOPRIČESNICI I KRIZMANICI U BOGDANOVCIMA
NEĆE IMATI SUSRETE DO KRAJA SIJEČNJA.

•

Prvu pričest za kandidate iz Bogdanovaca (3. razred osnovne
škole, 7 učenika) planiramo slaviti 01. svibnja 2022. (nedjelja) u
crkvi Svetog Leopolda Mandića u Bogdanovcima.

•

Krizmu za kandidate iz cijele župe (2. razred srednje škole,
26 učenika iz Vukovara i 5 učenika iz Bogdanovaca) planiramo
slaviti 05. lipnja 2022. (nedjelja) u župnoj crkvi Kraljice mučenika
u Vukovaru.

•

Molim roditelje prvopričesnika i krizmanika da što prije u župama
krštenja svoje djece izvade potvrdu o krštenju.

•

Kumovi trebaju poslati posvjedočenje za kumstvo na krizmi.
Posvjedočenje izdaje župnik župe u kojoj stanuju.
Spremanje crkve u Bogdanovcima

22. siječnja 2022. (subota):
Miličević D.
Barun M.
Matković Z.
Katić I.

29. siječnja 2022. (subota):
Gelo K.
Čolaković A.
Ergović S.
Vujeva A.

