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RASPORED SVETIH MISA - VUKOVAR
N 29. 05.

NEDJELJA
(Sedma uskrsna nedjelja)

10:30 MISA za puk

P 30. 05.

Dan državnosti

U 31. 05.

Pohod BDM Elizabeti

S 01. 06.

Sveti Justin

08:o0 + Franjo Magdić i svi iz obitelji

Č 02. 06.

Svagdan

08:o0 ++ Josip Čović, Ivan Urbanek,

P 03. 06.

Prvi petak

08:o0 + Branko Vovra, nestali Željko

S 04. 06.

Prva subota

----

Nema svete mise (osim sprovodne)

08:o0 ++ Iva i Josip Drventić
Fabijanić

Tomo i Ana Bertović

Vovra
i svi ++ iz obitelji
Vovra, Petrić i Petković

08:o0 + Nikica Raguž
17:00 Vjenčanje (Krešimir Lovrečić i Dora
r. Brizanac)

18:00 Vjenčanje

(Marko
Nikolina Drobac)

N 05. 06.

Tadijanović

i

DUHOVI - NEDJELJA
10:30 MISA krizme (predslavitelj:
PEDESETNICA
mons. Fabijan Svalina, biskup)

•

ISPOVIJED KRIZMANIKA I KUMOVA JE U PETAK,
03. LIPNJA, U 20:00 SATI U CRKVI KRALJICE MUČENIKA.

•

KRIZMA JE U NEDJELJU, 05. LIPNJA, POD SVETOM MISOM
U 10:30 SATI, U CRKVI KRALJICE MUČENIKA.

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., 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.
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.
Premijera dokumentarnog filma „Veće od traume“,
CineStar Vukovar, 01. lipnja 2022.
Film "Veće od traume" bavi se temom pružanja psihološke pomoći
ženama žrtvama silovanja u Domovinskom ratu. Nastajao je kroz
tri godine, prateći program pružanja grupne psihološke pomoći
pod nazivom „Ja sam mnogo više od moje traume”. Premijerno
prikazivanje ovog filma je u srijedu, 01. lipnja 2022. u 20:00 sati u
CineStaru Vukovar. Film traje 90 minuta. Ulaz je slobodan.
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, 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.
Program: 9.00 okupljanje, 9.30 - sveta misa; 11.00 - kulturnoumjetnički program i istovremeno predavanje za roditelje; 12.00 zajednički objed, druženje i mogućnost posjeta Kopačkom ritu.

RASPORED SVETIH MISA I DRUGE
OBAVIJESTI - BOGDANOVCI
N

29.
svibnja

(VII. uskrsna nedjelja)

S

04.
lipnja

ZAVJETNI DAN U
BOGDANOVCIMA

05.
lipnja

NEDJELJA

N





NEDJELJA

09:00 ++ Drago, Ana i svi iz
obitelji Prce i Radić

17:00 Misa za selo i narod

(subota)

Pedesetnica - Duhovi

09:00 ++ iz obitelji Matijašević
i Čović

U subotu, 04. lipnja, je Zavjetni dan u Bogdanovcima. Tog
datuma 1924. godine u Bogdanovcima se dogodila vremenska
nepogoda, led, tuča, koja je uništila sve usjeve i sav trud ljudi
oko zemlje. Prema svjedočanstvu starih ljudi, „ni listić jedan
nije ostao na stablu, a zemlja nije dala ništa. Ljudi su, da bi
imali kruha, nakon toga išli pomagati u težačkim poslovima
po okolnim selima“. Zato su se mještani zavjetovali da na taj
datum (04. lipnja) neće raditi na zemlji, nego će Bogu predati
svoje molitve i prošnje, da ih sačuva od munje, leda, groma,
svakog zla, napasti i nevolje.
U subotu je sveta misa u 17:00 sati, a pod misom će
50. godišnjicu braka obilježiti bračni par Zora i Vlado Barun,
uz prisutnost svećenika koji potječu iz ove obitelji. Čestitamo!



Sljedeće nedjelje (05. lipnja) je dan krizme u našoj župi. Među
onima koji će se krizmati je i pet kandidata iz Bogdanovaca:
Domagoj Kiš, Marina Knežević, Kristijan Paljušaj, Josip Prce i Lara
Šimić. Molimo za njih!



Crkvu ovaj tjedan sprema sljedeća skupina:
Barun Katarina
Katić Ivanka

Petričević Marija
Župan Maja

ŽENIDBENI NAVJEŠTAJI
KREŠIMIR LOVREČIĆ iz Vukovara (sin Zvonka i Gordane),
rođen u Vinkovcima 25. kolovoza 1992.,
i
DORA LOVREČIĆ r. BRIZANAC iz Vukovara (kći Ivana i Ljubice),
rođena u Vinkovcima 08. kolovoza 1993.,
vjenčat će se u subotu, 04. lipnja 2022.,
u župnoj crkvi Kraljice mučenika u Vukovaru, u 17:00 sati.
MARKO TADIJANOVIĆ iz Bogdanovaca (sin Tihomira i Slavojke),
rođen u Vukovaru 07. lipnja 1984.,
i
NIKOLINA DROBAC iz Vukovara (kći Gorana i Ivane),
rođena u Vukovaru 29. studenoga 2001.,
vjenčat će se u subotu, 04. lipnja 2022.,
u župnoj crkvi Kraljice mučenika u Vukovaru, u 18:00 sati.

Priča o svatovima. ili priča o vinu.
Jedna stara priča kaže kako se u nekom selu vjenčalo dvoje mladih, a za
večeru su zamolili goste da donesu samo jednu litru vina. I tako su svi
gosti bili dužni donijeti litru najboljeg vina. Dvije stotine gostiju je
bilo, brojni svatovi, donijelo se vina jako puno. Na ulazu je bila bačva u
koju su svi prilikom dolaska ulili svoje vino, a potom bi se zagrabilo i
nosilo na stolove. Večer je odmicala, vrijeme je teklo, ali te večeri nitko
se nije napio. Jer… pili iz bačve pune vode. Naime, svatko je mislio:
„Zašto bih ja donio bocu vina kad nas ima toliko pozvanih? Na tu
količinu nitko neće ni primijetiti da sam ja donio bocu vode“. I tako se
ispostavilo da su svi mislili jednako. Znajući da su i sami doprinijeli
neugodnosti, nitko nije prigovarao.
•
Zaključak: Ako i dalje misliš da je ovo priča o vinu, onda vino kakvo
sebi želiš, neka bude jednako vinu koje s drugima dijeliš.
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

