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 30. 01.

NEDJELJA

10:30

Za puk

(IV. nedjelja kroz godinu)

P 31. 01.
U 01. 02.

S 02. 02.

Sveti Ivan don Bosco

* nakon mise je euharistijsko
klanjanje s molitvenom nakanom
za svećenička i redovnička zvanja.

PRIKAZANJE
GOSPODINOVO (Svijećnica)

----

NEMA SVETE MISE
(osim sprovodne)

18:30 ++ iz obitelji Raguž
i Stanković

18:30 Za zdravlje

* misa s obredom
blagoslova svijeća.

Č 03. 02.

Sveti Blaž (Vlaho)

18:30 Za zdravlje

* nakon mise je obred blagoslova
grla po zagovoru sv. Blaža.

P 04.02.

* nakon mise je biblijski sat u
župnoj dvorani

S 05. 02.

Sveta Agata

18:30 Za duše u čistilištu
08:00 ++ Agata, Stipe i

svi iz obitelji Kasalo

N 06.02.

NEDJELJA
(V. nedjelja kroz godinu)

10:30

Za puk

ŽUPNE OBAVIJESTI


U utorak (01. veljače) nakon mise je euharistijsko klanjanje s
molitvenom nakanom za svećenička i redovnička zvanja.



U srijedu (02. veljače) je Svijećnica. Na svetu misu ponesite
svijeće za blagoslov. Ponesite i prikladnu zaštitu kako biste
sačuvali svoje ruke i crkvene klupe od voska.



Pjevački zbor ima redovite probe srijedom u 20:00 sati u
župnoj dvorani. Radujemo se i novim članovima.



U četvrtak (03. veljače) spomendan je svetoga Blaža, a uz
njega se tradicionalno moli blagoslov grla.

•

Tijekom blagoslova (na kraju mise) svećenik moli nad
svakim pojedinim vjernikom: „Po zagovoru svetoga Blaža,
biskupa i mučenika, oslobodio te Bog bolesti grla i svakog drugog
zla. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.“

•

Budući da nema župne kateheze, svu djecu i mlade pozivam
(a posebno prvopričesnike i krizmanike) na svetu misu i
pristupanje obredu blagoslova grla po zagovoru svetoga
Blaža, biskupa i mučenika.



U petak (04. veljače) u 19:00 sati je BIBLIJSKI SAT u župnoj
dvorani. Više o tome čitajte na sljedećoj stranici listića.



Mogućnost za ispovijed je svaku večer pola sata prije mise.



Radno vrijeme župnog ureda je svakim danom od utorka do
subote od 09:00 do 12:00 sati.



Već sada najavljujemo Tečaj priprave za brak koji će se
održati

u

Pastoralnom

centru

sv.

Bone

(samostansko

dvorište), i to: 8.,9 i 10.; 15.,16. i 17. ožujka u 19 sati. Molimo
zaručnike da usklade svoje obaveze i dođu na vrijeme.

BIBLIJSKI SAT U ŽUPI - što je to?
U želji za što boljim upoznavanjem biblijskog teksta, odlučili smo
odraslim vjernicima ponuditi model biblijskog sata u župi.
Biblijski sat će biti petkom nakon večernje svete mise, dakle u
19:00 sati, u župnoj dvorani.
Riječ je o susretu koji nas pobliže upoznaje s tekstovima Svetoga
pisma i duhovno nas pripravlja za nedjeljno euharistijsko slavlje.
Svake nedjelje čitaju se čitanja iz Starog i Novog zavjeta, a
bogatstvo njihovog sadržaja i dubinu poruke često ne uspijemo
proniknuti u potpunosti.
Tijekom nedjeljnog euharistijskog slavlja svećenik propovijeda,
odnosno u homiliji obrazlaže i aktualizira tek neke dijelove
pročitanih odlomaka Svetoga pisma, ali to je često tek komadić
blaga iz riznice Božje riječi.
Aktualnost Božje riječi vrlo često vjernici prepoznaju tek onoliko
koliko se svećenik, kroz svoju propovijed, „oslanja“ na Sveto
pismo, istovremeno svjestan da treba ostati u okvirima vremena.
I zato ćemo nedjeljna misna čitanja već petkom navečer zajedno
pročitati, protumačiti i aktualizirati. Biblijski sat petkom u 19:00
sati trajao bi 45 minuta, s jasnom formom susreta: uvodna
molitva, čitanje biblijskog teksta, tumačenje i razgovor o
osobnom doživljaju i prepoznavanju aktualnosti riječi Božje.

RASPORED SPREMANJA ŽUPNE CRKVE
05. veljače (subota):
Kovač Agata
Kunović Slavica
Maljak Snježana
Zera Katica

12. veljače (subota):
Bilić Sanja
Draganić Irena
Drobac Ivana
Dudić Ankica
Totar Nikolina

19. veljače (subota):
Čotar Vera
Ćaran Zlata
Diberto Zdenka
Dujmović Ana
Kovač Slavica

Crkva sv. Leopolda Mandića - BOGDANOVCI
N

S

30.
siječnja
2022.
02.
veljače
2022.

NEDJELJA

09:00 ++ Marko Barun i

(IV. nedjelja kroz godinu)

PRIKAZANJE
17:00 ++ Zvonimir i Ilona
Knežević
GOSPODINOVO (Svijećnica)
++ Matija i Bela
Šokić

* misa s obredom
blagoslova svijeća.

Č

N



03.
veljače
2022.

06.
veljače
2022.

svi iz obitelji Barun
i Glavurdić

Sveti Blaž (Vlaho)

17:00 Bogu na zahvalu i
za zdravlje

* nakon mise slijedi obred
blagoslova grla po zagovoru sv.
Blaža, biskupa i mučenika.

NEDJELJA

(*nakana upisana
prošli tjedan)

za

09:00 + Jure Prpić

(V. nedjelja kroz godinu)

U srijedu je blagdan Prikazanja Gospodinovog, Svijećnica. Na
svetu misu u 17:00 sati ponesite sa sobom svijeće za blagoslov.
(...i potrudite se svoje ruke i crkvene klupe sačuvati od voska).



U četvrtak je sveti Blaž, a sveta misa je u 17:00 sati u
Bogdanovcima. Budući da nema župne kateheze, svu djecu i
mlade pozivam (a posebno prvopričesnike i krizmanike) na

svetu misu i pristupanje obredu blagoslova grla po zagovoru
svetoga Blaža, biskupa i mučenika.
Spremanje crkve u Bogdanovcima
05. veljače 2022. (subota):
Tadijanović R.
Mihajlović Z.
Prce A.
Mihajlović L.

12. veljače 2022. (subota):
Barun Z.
Vukić I.
Rumenjak Ž.
Barun S.

