Nedjelja, 22. svibnja 2022.
župni listić broj: 21/2022.

kraljica-mucenika.djos.hr

RASPORED SVETIH MISA - VUKOVAR
N 22. 05.

NEDJELJA
(Šesta uskrsna nedjelja)

P 23. 05.
U 24. 05.
S 25. 05.

10:30 MISA za puk
• krštenje: Fran Gabrijel Vorgić

Sv. Deziderije, Željko

---Marija Pomoćnica kršćana 19:o0
Marija Majka Crkve

19:o0

Nema svete mise (osim sprovodne)
+ Branimir Mađarac, svećenik
Za nerođene i za duše u čistilištu

Č 26. 05. UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO 19:o0 ++ iz obitelji Ćaran, Hamm i
- SPASOVO

Lovrić

P 27. 05. Sv. Augustin Kenterberijski 19:o0 + Ana Menjuk
S 28. 05.

Spomendan BDM

N 29. 05.

NEDJELJA
(Sedma uskrsna nedjelja)

08:o0 + Zdenko Milošević

10:30 MISA za puk



Pozivamo sve dječake koji su ove godine primili prvu pričest, ali i
starije, da se pridruže zajednici ministranata. Javite se župniku.



Krstionica za župnu crkvu Kraljice mučenika je stigla i
postavljena je na svoje mjesto. Zahvaljujemo svima koji su pri tome
pomogli. Blagoslov krstionice će biti ove
nedjelje (22. svibnja), a pod misom će biti i
krštenje. Krstionicu je izradila galerija
„Jakšić“ s otoka Brača, prema idejnom rješenju
koje smo dali. Zahvaljujemo svima koji su se
do sada uključili u financiranje izrade
krstionice. Cijena krstionice je 61.100,oo kuna.

Susret hrvatske katoličke mladeži u Bjelovaru
17. rujna 2022. godine (najava)
Ured za mlade pri HBK i Bjelovarsko-križevačka biskupija pripremaju Susret
hrvatske katoličke mladeži koji će se održati u Bjelovaru, 17. rujna 2022.
godine, pod geslom: „Gore srca“.
Kao i do sada, na Susret su pozvani učenici srednjih škola, studenti i
radnička mladež. Prijave se vrše putem interneta, što znači da prijaviti
mlade u Bjelovarsko-križevačku biskupiju može jedino i isključivo Ured za
pastoral mladih, jer će samo Ured dobiti lozinku za ulaz na web-stranicu za
prijave. Stoga su župnici zamoljeni da do 08. kolovoza 2022. pošalju prijave
mladih iz svojih župnih zajednica.
Na Susret se mogu prijaviti mladi od 14 do 30 godina. Ukoliko netko želi ići
samostalno, a ne sa župom, također se mora prijaviti u naš Ured.

Susret samaca u organizaciji zajednice „Prilika za susret“ PRKOVCI, 28. svibnja 2022.
„Prilika za susret“ je zajednica koja okuplja slobodne mladiće i djevojke u
dobi od 30 do 50 godina starosti, a u mogućnosti su sklopiti katolički brak.
Djeluju uz podršku Đakovačko-osječke nadbiskupije.
Ova zajednica organizira susret 28. svibnja 2022., u svetištu Gospe Lurdske u
Prkovcima (župa Retkovci) blizu Vinkovaca, za mladiće i djevojke u zrelim
godinama, pod geslom "Pusti da te Ljubav vodi!".
Susret započinje u 10 sati i trajati će do 19 sati, završno sa klanjanjem i
svetom misom. Broj mjesta je ograničen i zato je potrebna ranija prijava.

Nadbiskupijski susret osoba s invaliditetom i članova
njihovih obitelji, 11. lipnja 2022. u Lugu (Baranja)
Nadbiskupijsko povjerenstvo za pastoral osoba s invaliditetom i članova
njihovih obitelji organizira susret u subotu 11. lipnja u Lugu, na području
Župe Bezgrešnog začeća BDM, a u dvorani Osnovne škole Lug, pod geslom:
„Vi ste prijatelji moji“.
Do 08. lipnja obitelji koje žele sudjelovati na ovom susretu trebaju se javiti u
župni ured, kako bismo ispunili prijavnicu i na vrijeme poslali u pastoralni
centar, kako bi se planirani program susreta mogao organizirati na vrijeme.
Program: 9.00 okupljanje, 9.30 - sveta misa; 11.00 - kulturno-umjetnički
program i istovremeno predavanje za roditelje; 12.00 - zajednički objed,
druženje i mogućnost posjeta Kopačkom ritu.

Poticaj za razmišljanje uz nedjeljni odlomak
Evanđelja, 22. svibnja 2022. (Iv 14, 23-29)
(...iz Evanđelja po Ivanu)
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: „Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam
ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.“

Mir nije samo izostanak ratnih sukoba. Mir je čovjekov nutarnji osjećaj koji
se rađa iz hrabrosti ne ostavljati prazne stranice u knjizi svoga života, bez
obzira na okolnosti. Strah pred iskustvom boli, patnja koja nas je
dotaknula, proživljene bolesti, gubitak voljenih i neizvjesnost pred
budućnošću zatvaraju nas u okove nemira. I, malo po malo, mi dopuštamo
da nas strah vodi i da sivilo loših vijesti oblikuje našu svakodnevicu.
Mir ima više zapreka. Nije rat jedina suprotnost miru. I manjak vjere i
nedostatak nade stvaraju nemir u čovjeku. Nutarnji mir, onaj duhovni,
pravi mir, dolazi iz dubokog povjerenja i pouzdanja u Božje vodstvo.

RASPORED SVETIH MISA - BOGDANOVCI
N

22.
svibnja

NEDJELJA

09:00 ++ Josip Čikanović,
Ivica Lončarić i
Dražen Kiš

Č

26.
svibnja

UZAŠAŠĆE
GOSPODINOVO SPASOVO

09:00 ++ Milka i Jozo Gelo i

N

29.
svibnja

NEDJELJA

09:00 ++ Drago, Ana i svi

(VI. uskrsna nedjelja)

(VII. uskrsna nedjelja)

svi iz obitelji Gelo

iz obitelji Prce i Radić



Danas (nedjelja, 22. svibnja), u Bogdanovcima će sakrament
krštenja primiti FRAN PLUM. Kum će biti Dino Špehar.



Svibanj je marijanski mjesec. Svakog dana u 18:00 sati od
ponedjeljka do petka u bogdanovačkoj crkvi moli se
svibanjska pobožnost (krunica i litanije) Gospi na čast.



Crkvu ovaj tjedan sprema sljedeća skupina:
Barun Z.
Vukić I.
Rumenjak Ž.
Barun S.

NAJAVLJENA VJENČANJA I POSTUPAK ZA ŽENIDBU
1.

Krešimir i Dora Lovrečić (04. lipnja, Vukovar, 17:oo sati)

2.

Marko Tadijanović i Nikolina Drobac (04. lipnja, Vukovar, 18:oo sati)

3.

Ivica Sklizović i Valentina Lazić (17. lipnja, Bogdanovci, 18:00 sati)

4.

Thomas Fenady i Joanna Konjevod (25. lipnja, Bogdanovci, 18:oo sati)

5.

Fran i Katarina Baumgertner (16. srpnja, Vukovar, 17:3o sati)

6.

Davor Čondić i Sanja Kovačević (23. srpnja, Vukovar, 18:oo sati)

7.

Matej i Kristina Kovačić (30. srpnja, Vukovar, 17:oo sati)

8.

Dino Zeko i Marijela Stjepanović (10. rujna, Vukovar, 17:oo sati)

9.

Marin Levaković i Nensi Otrok (17. prosinca, Vukovar, 17:oo sati)

Od 12 upisanih vjenčanja za ovu godinu, tri smo proslavili, a za preostalih 9
gore navedenih parova slijedi nekoliko napomena: bez obzira jesu li upisali
termin vjenčanja u crkvi Kraljice mučenika u Vukovaru ili u crkvi Svetog
Leopolda u Bogdanovcima, postupak za ženidbu vodi isti župnik. Postupak
za ženidbu mora biti završen mjesec dana prije vjenčanja. Neki parovi još
uvijek nisu donijeli potrebne dokumente, a vjenčanje im je uskoro, pa ih
pozivam da to učine što prije. Da bi se postupak proveo, potrebno je donijeti:
•

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 (krsni list izdaje župnik župe krštenja, a
vrijedi 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.
Župni listić izdaje: Župa BDM Kraljice mučenika ■ Adresa: Vlahe Bukovca 46,
32000 Vukovar ■ odgovara: vlč. Zvonimir Martinović, župnik ■ Telefon: 00385 (0)32 297-949
e-mail: zupa.kraljice.mucenika.vu@gmail.com ■ IBAN: HR2524070001100414842

