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 23. 01.

NEDJELJA

P 24. 01.

Sveti Franjo Saleški

10:30

Za puk (III. nedjelja kroz godinu)

OD PONEDJELJKA, 24. siječnja, DO
SUBOTE, 29. siječnja, U SLUČAJU

U 25. 01. Obraćenje svetog Pavla SPROVODA JAVITE SE NA ADRESU
ILI NA BROJ ŽUPNOG UREDA ŽUPE
S 26. 01.
Č 27. 01.

Sveti Timotej i Tit
Sveta Angela Merici

SV. FILIPA I JAKOVA: 032/ 441 - 381
ili 098/1966 - 664 (fra Ivica).
U ovom tjednu nema svetih misa u

P 28. 01.

Sveti Toma Akvinski

našoj župi, osim u slučaju sprovoda.
Sve nakane upisane na ove datume

S 29. 01.

Spomendan BDM

odslužene će biti u zadnjem tjednu
veljače. Zahvaljujem na razumijevanju.

N 30. 01.
•

NEDJELJA

10:30

Za puk (IV. nedjelja kroz godinu)

DRAGI PRVOPRIČESNICI I KRIZMANICI, draga djeco, mladi i roditelji!

Župne kateheze nema dok se ne vratite u školske klupe. To ne znači da su
vam nastava, vjeronauk, kateheza i sveta misa prepušteni na volju, nego se
od vas traži prilagođavanje aktualnoj situaciji. Model nastave takav je da s
nastavnicima i razredom uglavnom komunicirate „online“, na daljinu.
Vas, draga djeco i mladi, a posebno vas roditelji (koji ste po krsnom obećanju
prvi svjedoci vjere svojoj djeci), podsjećam da s Bogom komuniciramo
„na blizinu“ i zato ne izostavljajte nedjeljnu svetu misu. U sadašnjem
trenutku samo vas bolest ili mjera izolacije mogu ispričati od sudjelovanja
na nedjeljnoj svetoj misi.

Crkva sv. Leopolda Mandića - BOGDANOVCI
N

23.
siječnja
2022.

N

30.
siječnja
2022.

NEDJELJA

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

09:00 ++ Marko Barun i svi iz
obitelji
Barun
i
(IV. nedjelja kroz godinu)
Glavurdić

U ovom tjednu (radnim danom) nema svetih misa u našoj župi,

osim u slučaju sprovoda. Sve nakane upisane na ove datume (i u
Vukovaru i u Bogdanovcima) odslužene će biti u zadnjem tjednu
veljače. Zahvaljujem na razumijevanju.
Župnik



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

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

05. veljače 2022. (subota):
Tadijanović R.
Mihajlović Z.
Prce A.
Mihajlović L.

