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 06.02.

NEDJELJA

10:30

Za puk

(V. nedjelja kroz godinu)

P 07. 02.

Blaženi Pio IX., papa

U 08.02.

Sveti Jeronim Emilijani

S 09.02.

Sveta Skolastika

Č 10. 02.

Blaženi Alojzije Stepinac

----

NEMA SVETE MISE
(osim sprovodne)

18:30 ++ Aco i Marta Herić

18:30 Na

čast
Blaženom
Alojziju Stepincu

18:30 ++ iz obitelji Mandić

P 11. 02. Gospa Lurdska, Dan bolesnika 18:30 ++ Etela i Antun
Skenderović
S 12. 02.

Damjan

08:00 + Stjepan Otrok i svi

iz obitelji Otrok i Dalić

N 13.02.

NEDJELJA

10:30

Za puk

(VI. nedjelja kroz godinu)


•

KRIZMANICI će u utorak (u 20:30 sati) imati susret u crkvi
Kraljice mučenika. Na ovom susretu dobit će tiskane materijale
(skripta), iz kojih će se pripravljati za krizmu. Možda je upitan
broj susreta do krizme, ali datum krizme ostaje 05. lipnja 2022.
Molim da u utorak (08. veljače) na susret dođu svi. Ova obavijest
odnosi se na sve krizmanike iz Vukovara i Bogdanovaca
(31 kandidat). Tko još nije donio potvrdu o krštenju ili
posvjedočenje za kuma/kumu, neka to učini što prije.



PRVOPRIČESNICI će u ovim okolnostima još malo pričekati na
župnu katehezu. Ova obavijest odnosi se na prvopričesnike iz sve
tri škole koje pohađaju djeca s područja naše župe.
Dok se ne nastave susreti u župi, školski vjeroučitelji preuzet će
na sebe veću odgovornost u pripravi djece za sakramente prve
svete ispovijedi i pričesti. Hvala vjeroučiteljicama (Marina Živić,
Sanja Kelić i Đurđica Dragun) što su pristale na takav oblik
suradnje, koristeći školski model komunikacije s djecom i
roditeljima.
Datumi prve pričesti ostaju kako su i planirani: u Vukovaru 24.
travnja 2022., a u Bogdanovcima 01. svibnja 2022. godine.

O radovima...






U projektu izgradnje Pastoralnog centra (adaptacija i
rekonstrukcija zgrade) nalazimo se u vremenu iščekivanja
građevinske dozvole i slanja upita za ponude izvođenja radova.
Ispovjedaonicu u župnoj crkvi Kraljice mučenika smo obnovili i
izgledom uskladili s bojom klupa i ostalog crkvenog inventara.
Radove smo platili 3.000,00 kuna.
Kamenu krstionicu za župnu crkvu Kraljice mučenika smo
naručili. Kipar Lovre Jakšić izrađuje krstionicu u jednom
komadu, dimenzija 120x120x90 cm, od bijelog bračkog kamena I.
klase, tip kamena „Veselje Unito“. Izrada krstionice u plitkom
reljefu sa simbolima Vukovara (svodovi, križ na Dunavu) te
ostalim detaljima košta 61.100,00 kuna. Za sada smo uplatili
predujam od 20.000,00 kuna i radovi su započeli.

OSTALE ŽUPNE OBAVIJESTI


Mogućnost za ispovijed je svaku večer pola sata prije mise.



U petak (11. veljače) u 19:00 sati je biblijski sat u župnoj dvorani.



Radno vrijeme župnog ureda je 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 - petak u 19:00 sati
U želji za što boljim upoznavanjem biblijskog teksta, odlučili smo
odraslim vjernicima ponuditi model biblijskog sata u župi.
Biblijski sat održava se 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 nedjeljna misna čitanja već petkom navečer zajedno
čitamo, protumačimo i aktualiziramo. Biblijski sat traje 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
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

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

Crkva sv. Leopolda Mandića - BOGDANOVCI
N
S
N

06.
veljače

NEDJELJA
(V. nedjelja kroz godinu)

09.
veljače

(srijeda)

13.
veljače

NEDJELJA

09:00 + Jure Prpić
17:00 ++ iz obitelji Križanović,
Šimunović i Milušić

(VI. nedjelja kroz godinu)

09:00 ++ Ilija, Ana i svi iz
obitelji Čolaković

Gospodine, ja vjerujem, ali ne znam…
Ne znam što će mi donijeti sutra,
ne znam što mi nosi zora novog dana.
Možda tek malo sunca i tračak nade,
a možda i novu boru na već umorno lice.
Život me davno proveo poljima snova,
vodio si me, Bože,
kao dijete što za ruku se vodi...
A sad sam tek kao luč što tinja u fenjeru,
bez puno nade u dugi vijek.
Možda ću se ugasiti za koji tren,
možda ću gorjeti još koji dan,
ne znam…
A sa mnom će nestati i dio života mnogih
koji su svoje nade polagali u moje postojanje...
Da, dovoljno sam čuvao sjećanja drugih,
vrijeme je da i sam sjećanje postanem...
Kome ću nedostajati, Gospode,
tko će se sjećati mojih dana?

(U spomen na sve naše pokojne,
poginule i nestale).
U prvih pet dana veljače ove
godine u župi smo imali pet ukopa.
Ukupno 12 od početka godine.
Od toga četiri u Bogdanovcima.
Iznad svakog
prosjeka. Pokoj
vječni daruj im, Gospodine!

• Vrijeme postavlja pitanja, a vječnost daje odgovore. Godine, dani ili sati… Svejedno

je. Iz Božje ruke primamo svoje vrijeme, svoje trenutke, svoj život. I ostavljamo trag.
Kada trag naše dobrote na zemlji postane dovoljno dubok da u njega možemo
zasijati sjeme koje donosi plod vječnoga života, tada završavamo ovaj zemaljski, a
počinjemo život nebeski. Neki ljudi prebrzo ostave dubok trag dobrote i njihovu
klicu vječnosti prerano zaliju suze onih koji ostaju za njima na zemlji. Ali kad
jednom i naši dani postanu prošlost, a budućnost tek sjećanje, vjerujem da ćemo
zajedno s našim voljenima u Bogu pronaći sve odgovore na svoja pitanja. Sada očito
još nije vrijeme za odgovore. Zato ima smisla živjeti u vremenu samo ako vjerujemo
da smo stvoreni za vječnost. Jer vrijeme postavlja pitanja, a vječnost daje odgovore.

Spremanje crkve u Bogdanovcima
12. veljače 2022. (subota):
Barun Z.
Vukić I.
Rumenjak Ž.
Barun S.

19. veljače 2022. (subota):
Barun Katarina
Katić Ivanka
Petričević Marija
Župan Maja

