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 10. do 17. ožujka 2019.
DEVETNICA U ČAST SVETOG JOSIPA U BUKOVLJU
Danas, 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. Svi
ste pozvani na ovu pobožnosti kao priprema za svetkovinu svetog Josipa, sveca koji je zaštitnik Crkve, svake
obitelji, radnika, očeva, zaštitnik naše domovine Hrvatske i napose zaštitnik naše filijalne crkve u Bukovlju.
UPIS MISNIH NAKANA
Petak, 15. ožujka, počinjemo upisivati misne nakane za razdoblje od travnja do kraja lipnja 2019.
Molimo vas na vrijeme upišite vaše misne nakane.
KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA ZA SVE ŽUPLJANE
Sljedeći petak, 15. ožujak 2019. u našoj crkvi u Podvinju počinjemo jerihonsko bdijenje neprekidno
danonoćno euharistijsko klanjanje s nakanom za probuĎenje vjere crkve i hrvatskog naroda. Jerihonsko
bdjijenje će trajati do petka 22. ožujka. Cilj bdijenja je i takoĎer 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. Kroz jerihonsko bdijenje sve sv. mise u Podvinju (osim u nedjelju) su navečer
u 18.00 sati.
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 dogaĎaja.
Upiši se za svoj termin bdjijenja, kao pojedinac, zbor, grupa ili zajednica neka se jave u župni ured ili
na kontakt tel. 0989945908
KORIZMA, POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA
U srijedu, na Pepelnicu ušli smo u Korizmu - naš 40-dnevni hod prema Uskrsu. Pobožnost Križnog
puta svakog je petka u 17.15 sati u župnoj crkvi u Podvinju. Ovaj petak, Križni put animirat će molitvena
zajednica „Novo Srce“. U filijalnoj crkvi u Bukovlju pobožnost Križnog puta je u 17.15 sati. Tijekom će biti
mogućnost za svetu Ispovijed. Naše filijalne crkve u Tomici i Rastušju neka obavljaju pobožnost križnog puta
po već od njih ustaljenom rasporedu.
KORIZMA - POST I DOBROTVORNOST NA ŽUPNU NAKAN
Pozivamo sve zainteresirane neka tijekom korizme poste jedan dan u tjednu na župnu nakanu.
Naš post i odricanje želimo izraziti našim djelima milosrĎa 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!
ŽUPNI KRIŽNI PUT, SUBOTA, 23. OŽUJKA
Dragi vjernici i naši župljani, ova godina želimo kao župna zajednica obaviti pobožnost župnog križnog
puta povezujući postajama križnog puta i hodom za Križem Kristovim sve filijalne crkve i župnu crkvu u
Podvinju. Pozivamo sve vjernike, i stare i mlade, okupimo se svi u subotu 23. ožujka u 8.00 sati, na prvoj
postaji križnog puta koja će i ove godine biti u naselju Čaplja (u blizini doma za stare i nemoćne „Big Mamma“)
u ulici Krivača I/63, oko križa na posjedu obitelji Čuljak.
Nakon uvodne molitve i razmatranje prve postaje križnog puta formirat ćemo procesiju koja će potom proći kroz
naselje Čaplja, sve do slijedećih postaja križnog puta i to ovim redom:
2. postaja - pred kapelicom Majke Božje u ulici Kerdeni
3. postaja - križ pred župnom crkvom u Podvinju
4. postaja - križ ispred kuće Čavčić Mate (Čabe), Čavlički kraj 21
5. postaja - križ ispred kuće Kostić Dragice, Čavlički kraj 83
6. postaja - križ ispred kuće Rogić Bože, Rastušje 16

7. postaja - križ ispred filijalne crkve sv. Vida u Rastušju
8. postaja - kod obitelji Vilovčević Antuna i Vesne, Čavlički kraj 162
9. postaja - križ ispred filijalne crkve u Tomici
10. postaja - križ ispred kuće Pandurić Antuna, sv. Rožarije 29
11. postaja - križ ispred kuće Čabraja Ivice, Firov kraj 92
12. postraja - križ ispred kuće Alković Zdravka, Firov kraj 54
13. postaja - križ ispred kuće Mitrović Nade, Stjepana Radića 4914. postaja - križ ispred filijalne crkve u
Bukovlju;
Završna molitva pobožnosti križnog puta bit će kod križa ispred filijalne crkve sv. Josipa u Bukovlju.
Vrhunac našeg zajedničkog hoda za Kristovim križem bit će misno slavlje u crkvi u Bukovlju (oko 13.00 sati).
Nakon mise bit će organiziran prijevoz autobusom ispred crkve u Bukovlju koji će vratiti umorne hodočasnike do
Podvinja.

MISNE NAKANE OD 10. DO 17. OŽUJKA 2019.
U ŽUPNOJ CRKVI SV. ANTUNA U PODVINJU
NEDJELJA, 10. OŽUJKA 2019.
PRVA KORIZMENA NEDJELJA
Sveta Misa u 8.30 sati po nakani za:
1. † Ivana LOVAKOVIĆA i † roditelje
Sveta Misa u 10.30 sati za:
SVE ŽUPLJANE
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † Matu ČAVČIĆA
PONEDJELJAK, 11. OŽUJKA 2019.
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † iz obitelji BREKALO i ĆORLUKA
UTORAK, 12. OŽUJKA 2019.
Sveta Misa u 8.00 sati po nakani za:
1. † Branimira VRDILJAKA
SRIJEDA, 13. OŽUJKA 2019.
Sveta Misa u 8.00 sati po nakani za:
1. zahvalu sv. Antunu
ČETVRTAK, 14. OŽUJKA 2019.
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † Anu i Marka KURBAŠA
PETAK, 15. OŽUJKA 2019.
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † Nikolu MERČEPA i † iz obitelji
SUBOTA, 16. OŽUJKA 2019.
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † Sofiju ZUBAK
NEDJELJA, 17. OŽUJKA 2019.
DRUGA KORIZMENA NEDJELJA
Sveta Misa u 8.30 sati:
1. † Ivana, Franju i Anku DRAGOVAN
Sveta Misa u 10.30 sati za:
SVE ŽUPLJANE .Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † Rudu MARIĆA

U FILIJALNOJ CRKVI SV. JOSIPA U BUKOVLJU
NEDJELJA, 10. OŽUJKA 2019
PRVA KORIZMENA NEDJELJA
Sveta Misa u 8.00 sati po nakani za:
1. † Vericu, Martina i Rezu ALKOVIĆ
Sveta Misa u 10.00 sati po nakani za:
1. † Željka DRČELIĆA (god.)
SRIJEDA, 13. OŽUJKA 2019.
Sveta Misa u 17.00 sati:
1. † Franju i Josipu SPAJIĆ i † Petra MARIĆA
PETAK, 15. OŽUJKA 2019.
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † Petra i Maru MARJANOVIĆ
NEDJELJA, 17. OŽUJKA 2019.
DRUGA KORIZMENA NEDJELJA
Sveta Misa u 8.00 sati po nakani za:
1. †
Sveta Misa u 10.00 sati po nakani za:
1. † Josipa BEŠTERA
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, 17. OŽUJKA 2019.
DRUGA KORIZMENA NEDJELJA
Sveta Misa u 11.30 sati po nakani za:
1. Na čast sv. Vidu za obitelj

Duh ga je vodio pustinjom, gdje bijaše

iskušavan.

Preminuli:
1. Miroslav BERAKOVIĆ, 4.6.1958. - † 4.3.2019. iz Bukovjla
2.Tomo ANDRIJANIĆ, 30.8.1925- † 7.3.2019. iz Bukovlja
3. Anto KARAČIĆ, 12.8.1945.- † 5.3.2019. iz Bukovlja
4.Eduard DODIG, 26.1.1975.- † 8.3.2019. iz Podvinja

Kršteni:
1. Dora PILIPOVIĆ

