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RASPORED SVETIH MISA VUKOVAR
N 12. 06.

NEDJELJA PRESVETO TROJSTVO 10:30 MISA za narod (pro populo)

P 13. 06.

Sveti Antun Padovanski

----

Svete mise su u samostanskoj crkvi

U 14. 06.

Svagdan

19:00

++ iz obitelji Oblešćuk i Agatić

S 15. 06.

Sveti Vid, mučenik

++ Goran i Vlado Duraj

Č 16. 06.

TIJELOVO

19:00
09:00

P 17. 06.

Svagdan

19:00

+ Vasilj Holovka

S 18. 06.

Spomendan BDM

08:o0

++ Mijo, Mara, Josip i Ruža
Pindrić i + Janko Mikloš

N 19. 06.

NEDJELJA
(XII. kroz godinu)

10:30 MISA za puk

++ Ljerka Zimski i Branka
Petrošević

• krštenje pod misom: Emanuela

Kuraja

TIJELOVO I POZIV NA TRAJNO EUHARISTIJSKO KLANJANJE

U četvrtak, 16. lipnja, je svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi
Kristove - Tijelovo. Sveta misa u Vukovaru je u 09:00 sati, a
u Bogdanovcima s procesijom u 10:30 sati.
Toga dana će animatori trajnog euharistijskog klanjanja
prije svetih misa ostaviti u crkvenim klupama prijavnice za one koji bi se htjeli uključiti u ovaj duhovni projekt u
Vukovaru u kapeli sv. Roka jedan sat tjedno.

BLAGDAN SVETOG ANTUNA U VUKOVARU

Blagdan sv. Antuna Padovanskog na svečan način obilježava se
u vukovarskoj župi Sv. Filipa i Jakova, u ambijentu samostana.
Tako će se i ove godine 13. lipnja (ponedjeljak) u susjednoj župi
slaviti svete mise prema sljedećem rasporedu:
07:00 - rana sveta misa; 08:00 - gradska sveta misa
09:00 - župna sveta misa; 10:00 - hodočasnička sveta misa
11:00 - hodočasnička sveta misa; 18:30 - za djecu i blagoslov ljiljana
•
Mogućnost sakramenta svete ispovijedi i upisa misnih
nakana u samostanskoj crkvi će biti tijekom cijeloga dana.
MLADA MISA U VUKOVARU

U nedjelju, 19. lipnja, Vukovarski dekanat i grad Vukovar
postat će bogatiji za jedno novo svećeničko i redovničko
zvanje. Mladu misu u nedjelju (19. lipnja) slavit će fra
Vinko Brković. Mladomisnik je rodom iz Opatovca, a svoju
mladu misu će slaviti u 10:30 sati u crkvi sv. Filipa i Jakova u
Vukovaru. Čestitamo!

BIBLIJSKI SAT U ŽUPI - nastavljamo u petak u 19:30
Biblijski sat nastavljamo petkom nakon večernje svete mise, dakle
u 19:30 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.
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, tumačimo i aktualiziramo.

Kratka misao uz svetkovinu Presvetoga Trojstva (nedjelja, 12. lipnja)
U današnjim je liturgijskim čitanjima prisutna otajstvena
dimenzija, mistična stvarnost. Povijest pamti tolike filozofe
i teologe koji se pitaju i promišljaju o tajni jednoga Boga u
osobama Oca, Sina i Duha Svetoga. Kako se to misli? Što to
točno znači? Kako to protumačiti? Tamo gdje staje razum
nastavlja vjera. Evo jednog iskustva u traganju za
razumijevanjem otajstva vjere:
Sveti Augustin htio je napisati knjigu o Presvetom Trojstvu,
ali mu to nikako nije polazilo za rukom. Tada je usnuo san:
vidio je sebe kako šeće obalom mora i vidi dijete na plaži.
Dijete je školjkom presipalo morsku vodu u rupu u pijesku.
Augustin ga je upitao: ‘Što radiš?’ – Dijete je odgovorilo:
‘Želim presuti more u ovu rupicu.’ – Tu su se velikom
filozofu otvorile oči: ‘Upravo tako nemoguću stvar
pokušavam i ja jer želim svojim ograničenim razumom
shvatiti tajnu Presvetoga Trojstva.’
Zajedništvo, komunikacija, suradnja, ljubav i otvorenost
oznake su Presvetog Trojstva, a one se najbolje i najjače
očituje u slici obitelji. Kada u svoju obitelj prenesemo
navedene kvalitete, pokazat ćemo da vjera nije tek stvar
običaja, samo dio povijesti i tradicije, nego živa stvarnost.
Prenesimo sliku Presvetoga Trojstva u svoj život i shvatit
ćemo da uopće nije tako teško shvatiti i živjeti svoju vjeru.

ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ
IVICA SKLIZOVIĆ iz Širokog Polja (sin Nikole i Stoje),
rođen u Osijeku 12. rujna 1992.,
i
VALENTINA LAZIĆ iz Bogdanovaca (kći Darija i Andrijane),
rođena u Vinkovcima 20. veljače 2001.,
vjenčat će se u petak, 17. lipnja 2022.,
u crkvi Svetog Leopolda Mandića u Bogdanovcima, u 18:00 sati.

RASPORED SVETIH MISA BOGDANOVCI
N

12.
NEDJELJA 09:00 ++ Justina, Luka, Đuka, Kata i
Miroslav Šimić
lipnja PRESVETO TROJSTVO

Č

16.
lipnja

TIJELOVO
(četvrtak)

N

19.
lipnja

NEDJELJA
(XII. kroz godinu)

10:30 ++ iz obitelji Eles, Jerković i Šat

09:00 ++ Cvija Župan, Vinko i Boško
Konjevod i svi iz obitelji Konjevod

Na svetkovinu Tijelova, u četvrtak 16. lipnja, u
Bogdanovcima je sveta misa u 10:30 sati, a nakon mise slijedi
procesija s Presvetim. Za uređenje postaja (sjenica, sivnica) molim da
se dogovore članovi župnih vijeća u
suradnji sa što većim brojem
vjernika. Nije cilj tijelovskoga ophoda
„zahvatiti“ sve kuće u selu, od prve do
zadnje, nego je cilj na izvanjski način u
počast Kristovu Tijelu uključiti
različite dimenzije kulturnoga i
društvenoga života. Ures treba biti
svečan. Za tu se zgodu mogu
primjereno koristiti i blaga kulturne i
narodne baštine.

Spremanje crkve u Bogdanovcima
18. lipnja 2022. (subota):
Gelo K.
Čolaković A.
Ergović S.
Vujeva A.

25. lipnja 2022. (subota):
Tadijanović R.
Mihajlović Z.
Prce A.
Mihajlović L.
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