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 3. do 10. ožujka 2019.
KORIZMA, PEPELNICA / POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA
Ovog tjedna počinje Korizma - naš 40-dnevni hod prema Uskrsu. Privilegirano je to vrijeme u kojemu
smo pozvani biti otvoreni „Božjim stvarima“ i to kroz molitvu, post i dobrotvornost. Korizmeno vrijeme počinje
u srijedu, 6. ožujka, na Pepelnicu, blagoslovom pepela i obredom pepeljanja koji će u našoj župi biti
tijekom tri svete Mise i to: u 8.00 sati i 18.00 sati u Podvinju, te u 17.00 sati u Bukovlju.
Pobožnost Križnog puta bit će svakog petka u 17.15 sati u župnoj crkvi u Podvinju. Ovaj prvi petak Križni put
animirat će biblijska grupa. Tijekom pobožnosti križnog puta bit će mogućnost za svetu Ispovijed.
Tijekom korizme Misa petkom u Bukovlju bit će u isto vrijeme kao u Podvinju, dakle u 18.00 sati. Samim
time i pobožnost križnog puta bit će u Bukovlju svakog petka u 17.15 sati. Naše filijalne crkve u Tomici i
Rastušju neka obavljaju pobožnost križnog puta po već od njih ustaljenom rasporedu tijekom korizme.
KORIZMA - POST I DOBROTVORNOST NA ŽUPNU NAKAN
Korizma je poziv svima nama na pojačanu molitvu, post (odricanje) i milostinju. Zato i ove godine
pozivamo sve zainteresirane vjernike koji se žele odreći u korist drugih u potrebi, neka tijekom korizme
poste jedan dan u tjednu na župnu nakanu. Naš post i odricanje želimo izraziti našim djelima milosrđa za
siromašne i potrebite naše župe. Stoga vas pozivamo na prikupljanje trajnih namirnica (brašno, šećer, ulje,
makarone, i dr.) i osnovnih higijenskih potrepština (sapun, deterdžent za rublje, sredstva za čišćenje, i dr.) za
najpotrebnije u našoj župi. Svoje darove možete staviti u košaru u crkvi ili donijeti u župni ured . Akcija traje
kroz cijelu korizmu. Hvala unaprijed svima za vaš dar srca!
MIROLJUBIVA MOLITVENA INICIJATIVA „40 DANA ZA ŽIVOT“ U SLAVONSKOM BRODU
U 30 gradova naše domovine, te diljem Europe i svijeta, od srijede, 6. ožujka do nedjelje, 14. ožujka
upriličuje se ispred bolnica miroljubiva molitvena inicijativa "40 dana za život". U kojoj se molitvom, postom,
miroljubivim bdijenjem i konkretnim svjedočenjem promovira vrijednost ljudskoga života od njegova začeća, kao
i pravo svakoga djeteta da se rodi i živi. Također potiče zaustavljanje pobačaja u našim bolnicama. Potičemo
sve koji mogu dođite, molite i bdijte! Vaša prisutnost može učiniti razliku i može spasiti život! Molitveno je
bdijenje pred bolnicom u Slavonskom Brodu svakog dana od 6.30 do 18.30 sati, a srijedom i petkom i noćno
bdijenje od 18.30 sati.
DEVETNICA U ČAST SVETOG JOSIPA U BUKOVLJU
Približava se svetkovina svetog Josipa, sveca koji je zaštitnik Crkve, svake obitelji, radnika, očeva,
zaštitnik naše domovine Hrvatske i napose zaštitnik naše filijalne crkve u Bukovlju. U nedjelju 10. Ožujka
počinjemo molitvenu devetnica svetom Josipu uoči 19. ožujka. Ova pobožnosti će biti svakoga dana u
crkvi u Bukovlju od 17.00 sati (srijedom i nedjeljom pola sata prije sv. Misa a u petak prije križnog puta),
razmatrat ćemo Josipov život i njegovo poslanje i moliti krunice i litanije.
KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA ZA SVE ŽUPLJANE
U suradnji s molitvenom zajednicom „Novo Srce“, organiziramo u našoj crkvi u Podvinju jerihonsko
bdijenje od petka 15. ožujka do petka 22. ožujka neprekidno danonoćno euharistijsko klanjanje s nakanom
za probuđenje vjere crkve i hrvatskog naroda. Cilj bdijenja je i također duhovna priprava za uskrs i duhovna
obnova za roditelje i komove naših krizmanika i za roditelje naših prvopričesnika. Jerihonsko bdijenje je
katolička pobožnost kroz molitvu i klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, uz čitanja Svetog pisma
koja traje sedam dana i sedam noći.
Jerihon je ime drevnog grada, koji se spominje u Knjizi o Jošui u Bibliji. Jošua je (nakon Mojsija) poveo
izabrani narod u Obećanu zemlju i naišao je na veliki otpor utvrđenog grada Jerihona (Jš 6, 1-20). Jošua je
slika Isusa koji vodi Crkvu kao novi Izrael u Kraljevstvo nebesko. Jerihonske zidine morale su pasti da bi
područje u kojem je vladalo poganstvo i idolopoklonstvo pripalo Gospodinu. Izraelci su sedam dana oko
jerihonskih zidina trubili i nosili Kovčeg Saveza tako da se grad na kraju predao (Jš 6,1-20).

Pobožnost jerihonskog bdijenja je izraz zadovoljštine za grijehe, djelo pokore i žrtve te svjedočenje vjere i
ljubavi prema Isusu. Obično se održava prije velikih blagdana poput Božića i Uskrsa ili prije važnih događaja.
Svi koji su zainteresirani neka se jave u župni ured ili u sakristiju da se odredi njihovo vrijeme bdijenja.

MISNE NAKANE OD 3. DO 10. OŽUJKA 2019.
U ŽUPNOJ CRKVI SV. ANTUNA U PODVINJU
NEDJELJA, 3. OŽUJKA 2019.
OSMA NEDJELJA KROZ GODINU
Sveta Misa u 8.30 sati po nakani za:
1. † Ivana ĆURIĆA
Sveta Misa u 10.30 sati za:
SVE ŢUPLJANE
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † Stjepana TEKAVČIĆA
PONEDJELJAK, 4. OŽUJKA 2019.
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † Luku i Zdravku ČULJAK
2. † Mijata VRDOLJAKA
UTORAK, 5. OŽUJKA 2019.
Sveta Misa u 8.00 sati po nakani za:
1. † Jozefinu MARGETA
SRIJEDA, 6. OŽUJKA 2019.
PEPELNICA – ČISTA SRIJEDA
Sveta Misa u 8.00 sati po nakani za:
1. † Margitu PLAŠČEVIĆ i Ruţicu IVANDIĆ
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
† Antu STANIĆA
ČETVRTAK, 7. OŽUJKA 2019.
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † Francu i Danijela RADOŠEVIĆ
2. † Mladena GRGIĆA
PETAK, 8. OŽUJKA 2019.
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † Zorana MATKOVIĆA i sve † iz obitelji
SUBOTA, 9. OŽUJKA 2019.
Sveta Misa u 8.00 sati po nakani za:
1. za duše u čistilištu
NEDJELJA, 10. OŽUJKA 2019.
PRVA KORIZMENA NEDJELJA
Sveta Misa u 8.30 sati:
1. † Ivana LOVAKOVIĆA i † roditelje
Sveta Misa u 10.30 sati za:
SVE ŢUPLJANE
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † Matu ČAVČIĆA

U FILIJALNOJ CRKVI SV. JOSIPA U BUKOVLJU
NEDJELJA, 3. OŽUJKA 2019.
OSMA NEDJELJA KROZ GODINU
Sveta Misa u 8.00 sati po nakani za:
1. † Maricu i Mihajla BERKETA (god.)
Sveta Misa u 10.00 sati po nakani za:
1. † Ruţu BARIŠIĆ i † iz obitelji
SRIJEDA, 6. OŽUJKA 2019.
PEPELNICA – ČISTA SRIJEDA
Sveta Misa u 17.00 sati:
1. † Marijana RAŠIĆA (god.)
PETAK, 8. OŽUJKA 2019.
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † Tereziju PLEŠA i Nikicu i Zdenku ARAR (god.)
NEDJELJA, 10. OŽUJKA 2019.
PRVA KORIZMENA NEDJELJA
Sveta Misa u 8.00 sati po nakani za:
1. †
Sveta Misa u 10.00 sati po nakani za:
1. † Ţeljka i Antuna DRČELIĆ (god.)
U FILIJALNOJ CRKVI SV. ROŽARIJE U TOMICI
NEDJELJA, 10. OŽUJKA 2019.
PRVA KORIZMENA NEDJELJA
Sveta Misa u 11.30 sati po nakani za:
1. † Mirka i Ivicu KUKAVČIĆ
U FILIJALNOJ CRKVI SV. VIDA U RASTUŠJU
NEDJELJA, 3. OŽUJKA 2019.
OSMA NEDJELJA KROZ GODINU
Sveta Misa u 11.30 sati po nakani za:
1.† Tereziju i Boţu FOGADIĆ i † Miju KRZNARIĆA

Iz obilja Srca usta govore

Kršteni:
1. Ivan MAJID
2. Mihael GALOŠEVID
3.Sofija BAŠID
4.Mia CINDRID
5.Borna SOLDAN

