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

USKRS - SVETKOVINA VJERE,
RADOSTI I ŽIVOTA.
Neka Kristovo uskrsnuće probudi u vama
osjećaj za neprolazne vrijednosti, podari vam
radost i pokaže smisao života! Sretan vam i
blagoslovljen Uskrs!

ŽUPNE OBAVIJESTI - VUKOVAR












U ponedjeljak, 18. travnja, je Uskrsni ponedjeljak. Svete mise su
po nedjeljnom rasporedu: Bogdanovci u 9:00, a Vukovar u 10:30.
Temeljem prijedloga župnika, a Odlukom nadbiskupa đakovačkoosječkog od 11. travnja 2022., izvanrednim djeliteljima svete
pričesti, na mandat od tri godine, imenovana su trojica naših
župljana: gospodin Nediljko Ćaran (1950.), gospodin Stjepan
Draganić (1972.) i gospodin Damir Živković (1971.).
U subotu, 23. travnja, prvopričesnici imaju u 10:00 sati u crkvi
prvu svetu ispovijed, a nakon toga probu recitacija i ostalo.
Sljedeće nedjelje, 24. travnja, pod svetom misom u 10:30, u
Vukovaru je slavlje prve svete pričesti.
Iduće dvije nedjelje moći ćete pred crkvom nabaviti majice za ovogodišnji Hod za život, koji će se 07. svibnja 2022. po prvi put
održati u Vinkovcima. Tako ćete podržati ovaj miroljubivi Hod,
koji ima molitvenu nakanu da se svako začeto dijete rodi.
Krizmanici u vazmenom tjednu (to je ovaj tjedan nakon Uskrsa)
neće imati župnu katehezu. Uskoro će dobiti obavijest o
ispitu i susretu s krizmateljem. Krizma je 05. lipnja, a krizmatelj
će biti mons. Fabijan Svalina, novoimenovani srijemski biskup.

RASPORED SVETIH MISA I MISNE NAKANE VUKOVAR (crkva Kraljice mučenika)
N 17. 04.

USKRS NEDJELJA USKRSNUĆA
GOSPODNJEGA

10:30 MISA za puk (pro populo)

P 18. 04.

USKRSNI
PONEDJELJAK

10:30 ++ Petar i Štefica Pop,

U 19. 04.

Ema

18:o0 + Ivan Keser, ++ iz obitelji

S 20. 04.

Vilim

18:00 ++ Marta, Mirko i Manda

Č 21. 04.

Goran

18:00 + Josip Pitl i svi ++ iz

+ Marija Ratković i svi iz
obitelji Herman
Krasić i za nestalog
Tihomira Perkovića
Topić

obitelji Pitl

P 22. 04.

Teodor

18:00 ++ Stjepan, Barbara i svi
++ iz obitelji Prahović

S 23. 04.

Sveti Juraj (crkveni
god u Bapskoj)

08:00 + Jure Čutura
10:00 PRVA ISPOVIJED
18:00 Vjenčanje (Nežić - Ostrun)

N 24. 04.

NEDJELJA BOŽJEG
MILOSRĐA -

10:30 MISA za puk (pro populo)

DAN PRVE PRIČESTI

RASPORED SPREMANJA ŽUPNE CRKVE:
23. travnja (subota):
Čotar Vera
Ćaran Zlata
Diberto Zdenka
Dujmović Ana
Kovač Slavica

30. travnja (subota):
Kovač Agata
Kunović Slavica
Maljak Snježana
Zera Katica

07. svibnja (subota):
Bilić Sanja
Draganić Irena
Drobac Ivana
Dudić Ankica
Totar Nikolina

(iz Uskrsne pastirske poruke đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića)
Sjećanje čovječanstva potvrđuje da je čovjek nerijetko želio biti velik,
zaboravljajući pritom da je Bog tako rado bio malen. Vođen željom da
vlastitim snagama iznova obnovi izgubljeni raj, čovjek je u svojoj povijesti
često posezao za različitim sredstvima kako bi ostvario svoja privatna i
ovozemaljska kraljevstva. I nedavna povijest našeg naroda, čije se rane još
uvijek prelijevaju u sadašnjost, poučava nas što znači hodati zemljom kao
Golgotom. Vrijeme je to kad nada, pritisnuta križem, pada pod teretom
ljudskoga besmisla. Danas to proživljavaju ukrajinski narod i brojni drugi.
Hodamo zbog toga i danas zemljom kao Golgotom. Međutim, kao kršćani,
ispovijedamo da je upravo Križ u središtu uskrsne poruke. On je znak
spasenja. Krist dragovoljno prihvaća patnju, preuzima je na sebe, dijeli s
nama i po njoj nam daje novi život! Križ je mjesto na kojemu je ispisan
identitet svakog kršćanina.
„Vi se ne bojte!“ Riječi su to anđela, upućene ženama, koje su „u osvit prvoga
dana u tjednu“ došle na grob. „Nije ovdje! Uskrsnu kako reče“. Uskrsnuće
'potresa' naš ljudski život. Ono nije samo sredstvo utjehe! Uskrsnuće je
najprije temeljni princip života! Ne više strah. Ne bojazan. Ne beznađe!
Uskrsnuće je ono 'usprkos' svemu: pobjeda nad sučeljavanjem čovjeka s
onim konačnim, s krajem; početak vječnoga života čovjeka. Uskrsnuće je
ispunjenje svake nade! Kao kršćani, ne možemo ne naviještati tu nadu. To je
naša potreba i naša obveza!
Uskrsno jutro već sviće. Ono ulazi usred sve patnje, strahova, tuge, jer ima
odsjaj Kristova križa, koji je sa svima koji pate. Uskrsno jutro blista
osmijehom nade koja se ne predaje, koja je u nama, jer „uskrsnu kako
reče“ (Mt 28,6). Ništa što čovjek čini neće ostati zaboravljeno. Poruka
uskrsnuća Kristova već se nalazi u srži, u središtu naše svakodnevice. Onako
kako u križu svoje patnje i smrti stajemo pred Boga, tako su i u našem
uskrsnuću upisana sva naša djela: mala i velika. Ništa što činite neće
propasti! Vjeran Bog nagradit će svaku prolivenu suzu i poklonjeni osmijeh.

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

17.
travnja

USKRS

09:00 ++Marin i Marija Ceranac

P

18.
travnja

Uskrsni ponedjeljak

09:00 ++ Lucija Bosnić i Regina
Čikanović

N

24.
travnja

NEDJELJA BOŽJEG
MILOSRĐA -

09:00 ++

Tomislav,
Ante
Nediljka Popović

i

Ženidbeni navještaji
MILAN NEŽIĆ iz Vukovara (S. Glavaševića 31, Župa Kraljice mučenika),
rođen u Virovitici 22. prosinca 1990., sin Marijana i Milke,
i
IVONA OSTRUN iz Vukovara (V. Bukovca 61, Župa Kraljice mučenika),
rođena u Zagrebu 15. siječnja 1994., kći Darka i Ljiljane,
vjenčat će se u subotu, 23. travnja 2022. u crkvi Kraljice mučenika.

MLADEN RUMENJAK iz Bogdanovaca (prebivalište u Zagrebu),
rođen u Vukovaru 27. prosinca 1983., sin Vladimira i Željke,
i
MARTINA MARTINOVIĆ iz Janjine (župa Svetog Vlaha),
rođena u Gospiću 07. rujna 1980., kći Anđelka i Dese,
vjenčat će se u subotu, 23. travnja 2022. u Župi Sv. Vlaha, Janjina
(Dubrovačka biskupija)

Najavljena krštenja našoj župi
1.

MIA MAKSIMOVIĆ (krštenje: 24. travnja)

2.

IVAN LJUBOJA (krštenje: 01. svibnja)

3.

ANTE GLAVOTA (krštenje: 07. svibnja)

4.

EVA OZDANOVAC (krštenje: 08. svibnja)

5.

FRAN PLUM (krštenje: 22. svibnja)



Molim roditelje da što prije dostave (osobno ili na e-mail Župe) Izvadak iz
matice rođenih za dijete i Posvjedočenje za kuma ili kumu. Posvjedočenje
izdaje župnik župe u kojoj stanuje kum ili kuma, a sadrži svjedočanstvo o
primljenim sakramentima i prikladnosti za kumovanje kod krštenja.

Tel/fax: 00385 (0)32 297-949 ◆ E-mail: zupa.kraljice.mucenika.vu@gmail.com
OIB: 15496466400 ◆ IBAN: HR2524070001100414842

