Molimo, budite barem 10 minuta ranije pred
crkvama, kako bismo svi zajedno krenuli na
vrijeme!

Župa
sv.Antuna Padovanskog - Podvinje
Trg
sv. Antuna 1, 35107 PODVINJE
https://www.podvinje.org,
zupapodvinje@gmail.com,

tel. 035/461-410

ŽUPNI OGLASI
OD 26.KOLOVOZA DO 2.RUJNA
2018.
MUČENIŠTVO SV. IVANA KRSTITELJA U SRIJEDU,
29. KOLOVOZA I
MISA NA GROBLJU U VRANOVCIMA!
U srijedu 29. kolovoza spomendan je
Mučeništva svetog Ivana Krstitelja. Toga dana će
biti sveta Misa na groblju u Vranovcima u 9.00
sati, a nakon Mise i pojedinačni blagoslov grobova.
SASTANAK ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA
Pozivamo sve članove Pastoralnog vijeća na
sastanak koji će se održati u četvrtak, 30.kolovoza
2018. godine u Pastoralnom centru poslije večernje
mise (u 20 sati).

PROMJENA TERMINA SVETIH MISA!
Od subote, 1. rujna, svete mise su ponovno
u terminima kako je to bilo prije ljetnih praznika: u
Podvinju svagdanima u jutarnjim terminima od
8.00 sati, te uvečer u 18.00 sati; nedjeljom u 8.30,
u 10.30 i u 18.00 sati. U Bukovlju: utorkom i
petkom u 17.00 sati, a nedjeljom kao i do sada, u
8.00 i u 10.00 sati. U filijalama Tomici / Rastušju
misa je svake druge nedjelje u 11.30 sati.
MOLITVENA MREŽA ZA SVEĆENIČKA I
REDOVNIČKA ZVANJA
Sljedeću subotu, 1. rujna, prva je subota u
mjesecu, stoga pozivamo i potičemo osobe i obitelji
koji su članovi molitvene mreže za svećenička i
redovnička zvanja na njihovu zajedničku zavjetnu
molitvu koja će biti u našoj crkvi u Podvinju poslije
svete Mise u 8.00 sati.

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOGA UREDA
Od subota, 1. rujna, radno vrijeme župnog
ureda su ponovno u terminima kako je to bilo prije
ljetnih praznika: utorkom, srijedom, četvrtkom i
petkom od 8.30 do 11.00 i od 17.00 do 20.00. Ured
HODOČAŠĆE GOSPI OD SUZA
U PLETERNICU
ne radi
ponedjeljkom, subotom i nedjeljom. Za
U svom pismu objavljenome na Duhove ove
ostale pastoralne potrebe (od razgovora, ispovijedi,
godine biskupi Đakovačko-osječke crkvene
bolesničkog pomazanja …) budite slobodni
pokrajine pozvali su na biskupijska slavlja spomena
kontaktirati svećenike.
10. obljetnice ustanovljenja Đakovačko-osječke
"DJEČJE LJETO" ŽUPE GOSPE BRZE POMOĆI
crkvene pokrajine. U Požeškoj biskupiji slavit će se
Župa i svetište Gospe Brze Pomoći u
u petak, 31. kolovoza 2018. u Pleternici, na blagdan
Slavonskom Brodu organizira „Dječje ljeto“ –
Gospe od Suza. Misno slavlje u 19 sati predvodi
kateheze i igre uz druženje za predškolsku djecu i
mons. Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup
osnovnoškolce. Program će trajati od srijede, 29.
metropolit uz sudjelovanje drugih biskupa
do petka, 31. kolovoza, a vodit će ga uršulinke te
Metropolije. Na svršetku misnog slavlja uslijedit će
mladi animatori župe. Djeca se za sudjelovanje
procesija s likom Gospe od Suza.
mogu prijaviti uršulinkama i u župnom uredu.
Svi koji su se prijavili polazak je u petak 31.
SAKRAMENT SVETE ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI:
kolovoza poslijepodne, slijedećim rasporedom:
- za vjernike iz Vranovaca i Bukovlja u 15.30
sati ispred crkve u Bukovlju;
- za vjernike iz Tomice u 15.40 sati ispred
filijalne crkve u Tomici;
- za vjernike iz Rastušja u 15.50 sati ispred
filijalne crkve u Rastušju;
- za vjernike iz Podvinja u 16.00 sati ispred
župne crkve u Podvinju.

Andrej Luketić, sin Zvonka i Jelice iz Sapca i
Magdalena Hrnjkaš, kći Ante i Kaje iz Bukovlja
Antonio Gavran, sin Željka i Ivanke iz Donjih
Andrijevaca i Monika Matić, kći Mate i Ivanke iz
Bukovlja

