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

ŽUPNE OBAVIJESTI - VUKOVAR
Cvjetnica - NEDJELJA MUKE GOSPODNJE.

Danas se spominjemo Isusovog slavnog ulaska
u Jeruzalem, kada ga je narod slavio kao kralja.
Danas čitamo i izvještaj o MUCI ISUSOVOJ i
tako se podsjećamo kako je (i u našem životu)
između slavnog klicanja mnoštva i poklika:
„Raspni ga, raspni!“ tako malo potrebno.


U ponedjeljak, 11. travnja, župnik će biti na raspolaganju za
ispovijed od 16:00 do 17:30 u crkvi Kraljice mučenika za
školsku djecu i sve koji do sada nisu mogli doći na ispovijed.



U utorak, 12. travnja, u 19:30, u crkvi Kraljice mučenika je
susret župnika s roditeljima vukovarskih prvopričesnika.
Prvopričesnici u ovom tjednu neće imati susret, ali u utorak
navečer obvezni su doći njihovi roditelji.



Krizmanici u Velikom i u vazmenom tjednu neće imati župnu
katehezu. Krizma je 05. lipnja, a krizmatelj će biti mons.
Fabijan Svalina, novoimenovani srijemski biskup.



Obredi Velikoga tjedna su u župnoj crkvi u Vukovaru.



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



Na Veliki petak obredi započinju u 18:00 sati.



Blagoslov jela u župnoj crkvi je na Veliku subotu u 17:00 sati.



Na Veliku subotu misa Vazmenog bdijenja je u 20:00 sati.

RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE VUKOVAR (crkva Kraljice mučenika)
N 10. 04.

NEDJELJA
CVJETNICA

10:30

P 11. 04.

Stanislav

----

S 12. 04.

Viktor

Za puk
NEMA SVETE MISE

08:o0 ++ Milka i Ivan Prpa
18:00 KRIŽNI PUT

S 13. 04.

Margita

08:00 + Ljubica Kolak

Č 14. 04. VELIKI ČETVRTAK 18:00 Za pokojne svećenike
P 15. 04.

VELIKI PETAK

09:00 KRIŽNI PUT
18:00 Obredi Velikoga petka

S 16. 04.

VELIKA SUBOTA

17:00 Blagoslov jela

20:00 Vazmeno bdijenje
N 17. 04.

USKRS NEDJELJA USKRSNUĆA
GOSPODNJEGA

10:30 MISA za puk (pro populo)

•

VELIKI ČETVRTAK je prvi dan Svetog trodnevlja. Kao vjernici
sjećamo se Večere Gospodnje i Isusovog posljednjeg blagovanja s učenicima.
Na ovaj dan Isus je ustanovio svetu misu i svećenički red.

•

VELIKI PETAK je dan u kojem se prisjećamo Isusove muke i smrti na
križu. Moleći i klanjajući se križu razmišljajmo o otajstvu Muke Isusove.
Obredi se sastoje od Službe riječi, izvještaja o Muci, poklona križu i pričesti.

•

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. Vazmeno bdijenje sastoji se od Službe
svjetla (blagoslov ognja, blagoslov Uskrsne svijeće, hvalospjev Uskrsnoj
svijeći), Službe riječi (više biblijskih čitanja) i ostalih dijelova svete mise.

•

NA USKRS SU SVETE MISE prema nedjeljnom rasporedu.

RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE BOGDANOVCI (crkva Sv. Leopolda)
N

10.
travnja

NEDJELJA MUKE
GOSPODNJE CVJETNICA

09:00 ++ Cvita, Ivan i Mato
Mihaljević

S

13.
travnja

(srijeda)

S

16.
travnja

Velika subota

N

17.
travnja

USKRS - NEDJELJA
USKRSNUĆA
GOSPODNJEGA

09:00 ++ iz obitelji Lovrić i Gelo
16:00 BLAGOSLOV JELA
09:00 ++ Marin i Marija
Ceranac

ŽUPNE OBAVIJESTI - BOGDANOVCI


Ispovijed za školsku djecu i sve koji se nisu do sada
stigli ispovijedati je u utorak, 12. travnja, od 16:00 do
17:30

sati

u

crkvi

Svetog

Leopolda

Mandića

u

Bogdanovcima.


Prvopričesnici i krizmanici u Velikom i u vazmenom
tjednu neće imati župnu katehezu.



Blagoslov jela u Bogdanovcima je na Veliku subotu
(16. travnja) u 16:00 sati.



Hvala župnim suradnicima i svim Bogdanovčanima koji
su priredili doček i okrjepu sudionicima križnog puta
„Kukuruzni put - put spasa“.



U ovom tjednu crkvu sprema sljedeća skupina:
Tadijanović R.
Mihajlović Z.
Prce A.
Mihajlović L.

Veliki je tjedan i svaka je pomoć oko uređenja crkve
dobro došla. Crkvu treba urediti za slavlje Uskrsa,
stoga se nemojte ustručavati oko pomoći skupini
koja sprema crkvu prema redovitom rasporedu.

NAJAVLJENA VJENČANJA U NAŠOJ ŽUPI
I POSTUPAK ZA ŽENIDBU
1.

Milan Nežić i Ivona Ostrun (23. travnja)

2.

Josip i Antonela Barić (30. travnja)

3.

Ivan i Magdalena Radoš (07. svibnja)

4.

Krešimir i Dora Lovrečić (04. lipnja)

5.

Marko Tadijanović i Nikolina Drobac (04. lipnja)

6.

Ivica Sklizović i Valentina Lazić (17. lipnja)

7.

Thomas Fenady i Joanna Konjevod (25. lipnja)

8.

Davor Čondić i Sanja Kovačević (23. srpnja)

9.

Matej i Kristina Kovačić (30. srpnja)

10. Dino Zeko i Marijela Stjepanović (10. rujna)
11. Marin Levaković i Nensi Otrok (17. prosinca)
Ovo su parovi koji su do sada najavili crkveno vjenčanje u našoj župi. Bez
obzira jesu li upisali termin vjenčanja u crkvi Kraljice mučenika u Vukovaru
ili u crkvi Sv. Leopolda u Bogdanovcima, postupak za ženidbu vodi isti
župnik. Postupak za ženidbu mora biti završen mjesec dana prije vjenčanja.


Potrebno je u župni ured (Vlahe Bukovca 46, Vukovar) osobno donijeti
sljedeće:

•

Potvrde o sudjelovanju na tečaju priprave za ženidbu (izdaje ih voditelj
Tečaja, nakon što zaručnici odslušaju predavanja kroz šest dana)
•
Potvrde o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom
obliku (izdaje ih Matični ured, vrijede tri mjeseca od dana izdavanja) ili
dokaz o sklopljenoj civilnoj ženidbi (ako je već ranije sklopljen civilni brak)
•
Krsni list zaručnika i zaručnice (izdaje ih župnik župe krštenja zaručnika i
zaručnice, vrijede šest mjeseci od dana izdavanja)
 Župnik vodi Postupak za ženidbu i šalje Ženidbeni navještaj u župe
prebivališta. Nakon vjenčanja župnik u župnu Maticu vjenčanih upisuje
vjenčanje, a župama krštenja šalje Obavijest o sklopljenoj ženidbi i
Matičnom uredu vraća jedan primjerak Potvrde.
Tel/fax: 00385 (0)32 297-949 ◆ E-mail: zupa.kraljice.mucenika.vu@gmail.com
OIB: 15496466400 ◆ IBAN: HR2524070001100414842

