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 29. ožujka do 5.travnja 2020.
NEDJELJA SVETA MISA
Na 5. korizmenu nedjelju, 29. ožujka 2020., nadbiskup đakovačko-osječki Đuro Hranić predvodit će euharistijsko
slavlje u đakovačkoj katedrali s početkom u 11 sati. Svetu misu koja će se slaviti u posebnim okolnostima izravno će
prenositi Televizija Slavonije i Baranje (STV). Sve televizijske kuće koje žele, mogu se obratiti njima za prijenos signala.
ZVONA NAŠE CRKVE I OTVORENE CRKVE
Zvona naše crkve ovih dana će vam dovikivati da smo mi svećenici zajedno s vama povezani u molitvi, vama
odani u poniznom služenju u svakoj potrebi i nevolji života. S vama smo i u radosti i u žalosti, i u nadi i u tjeskobi, uvijek
na raspolaganju. Naša srca i naše crkve su ovih dana širom otvorene na osobnu molitvu, a mi u svakom trenutku
dostupni. Neka zvuk stoljetnih zvona otjera od nas ovu strašnu pošast koja se nadvila iznad naših domova. Neka zvuk
zvona u svima nama svakodnevno budi nadu da će i ova zaraza prestati. Za osobne molitve crkva u Podvinju je otvorena
od 10.00sati do 11.00sati a navečer od 17.00sati do 18.00sati. U Bukovlju crkva je otvorena srijedom, petkom i u
nedjeljom u 17.00sati do 18.00sati.
UPISANE MISNE NAKANE
Sve misne nakane koje su zapisane; nas trojica vaših svećenika i dalje ćemo služiti, bez okupljanja naroda, kako je
izdano u proglasu. Misne nakane koje ste dali na služenje, sigurno će biti odslužene, a vi taj dan pratite nas tihom
molitvom u svojim domovima.
TRINAEST UTORAKA SVETOM ANTUNU / UTORKOM U 18.00 SATI
Pozivamo na pobožnosti svetom Antunu na treci od 13. utoraka, ovoga utorka 31. ožujka, u 18.00 sati mi vas
svećenici imat ćemo pobožnosti u crkvi a vi možete pratiti nas molitvom u svojim domovima.
PRVA SUBOTA U MJESECU – MOLITVA ZA SVEĆENIČKA ZVANJA
Sljedeća subota, 4. travnja, prva je subota u mjesecu, stoga pozivamo i potičemo sve župljane a osobito one
osobe i obitelji koji su članovi molitvene mreže za svećenička i redovnička zvanja da mole kod kuće za duhovne zvanje.
ODGOĐEN SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI U ZAGREBU2020.
Zagrebačka nadbiskupija, kao organizator jedanaestog Susreta hrvatske katoličke mladeži (SHKM) priopćuje
odluku Hrvatske biskupske konferencije da je SHKM koji je trebao biti održan 9. i 10. svibnja u Zagrebu za sada odgođen.
Novi termin Susreta nije predviđen u 2020. godini.
KATOLIČKI TISAK / WEB / ŽUPNI LISTID
Preporučujemo vam novi broj glasa koncila i novi zupni listić koji možete naci naći na ulazi crkve, a sve druge
informacije možete pročitati na oglasnoj ploći i na:https://web.facebook.com/zupaPodvinje?_rdc=1&_rdr i
https://www.podvinje.org.
MOLITVA GOSPI OD ZDRAVLJA I SVETOM ROKU ZA OBRANU OD OPASNOG VIRUSA
Pomolimo se!
Djela naša milošću svojom priteci i pomoću prati da svaka naša molitva i radnja s Tobom vazda počinje i započeta da se s
Tobom dovrši. Primi i usliši naše molitvene vapaje. Daj nam svoj mir kako bi srca naša bila poslušna Tvojim zapovijedima
i smirena u Tvojoj zaštiti. Užezi u nama oganj Duha Svetoga da Ti čistim tijelom služimo i neokaljanim srcem omilimo.
Zahvaljujemo Ti za Tvoju i našu majku, Blaženu Djevicu Mariju koja pomaže svojoj djeci u nevoljama kako bi opet
zadobili zdravlje. Po njezinu zagovoru oslobodi nas ove pandemijske nevolje, kao i od svakog moralnog nereda i
zastranjenja. Neka ona svojom majčinskom brigom prati i štit
i sve ljude i narode od opasne zaraze koronavirusa. Neka ozdravi bolesne i blagoslivlja sve one koji njima pomažu.
Spasitelju, Isuse Kriste, u svojoj blagoj providnosti i očinskoj mudrosti postavio si svetoga Roka moćnim zaštitnikom
protiv zaraznih bolesti i po njemu uvijek dijelio obilje blagoslova ljudima u bolesti i tjeskobi. Pošalji ga u ovom času kad
nam je zdravlje ugroženo da nas štiti i za nas moli, kako bismo bili dostojni Tvojih obećanja. Ne dopusti, Gospodine, da
se oslanjamo samo na svoje umijeće i znanje, već da se pouzdajemo u tvoju pomoć i veliko milosrđe. Udijeli nam
zdravlje duše i tijela kako bismo trajno mogli iskazivati Tebi slavu i hvalu. A svi za koje molimo, žive ili mrtve, neka po
zagovoru Tvojih svetih miljenika milostivo dobiju oproštenje svojih grijeha i zasluže stići u vječni život u nebu. Po Kristu,
Gospodinu našem. Amen.

MISNE NAKANE OD 29.OŽUJKA DO 5.TRAVNJA 2020.
U ŽUPNOJ CRKVI SV. ANTUNA U PODVINJU

NEDJELJA , 29. OŽUJKA 2020
PETA KORIZMENA NEDJELJA
Sveta Misa u sati po nakani za:
† Marka i Mariju JULARIĆ
† Miru(ž) SMOLJO i sve pok. iz ob. SMOLČIĆ
po nakani jedne obitelji
† Tereziju CIBULA,Josipa,Ivku,Ivana i
Mariju MIRKOVIĆ
† Josipa ŠKRBINU

PONEDJELJAK, 30. OŽUJKA 2020.
Sveta Misa u sati po nakani za:
† Branka(m) VUKMANOVIĆA

UTORAK, 31. OŽUJKA 2020.
Sveta Misa u sati po nakani za:
† Maru i Luku KRAJNOVIĆ
† Luciju i Josipa POPOVIĆ

SRIJEDA, 1. TRAVNJA 2020.
Sveta Misa u sati po nakani za:
† Anici i Miju VARGIĆ
† Josipa i Baricu BOŽIĆ i
Josipa BALIĆ(god)
ČETVRTAK, 2. TRAVNJA 2020
† Filipa PILIPOVIĆ
PETAK, 3. TRAVNJA 2020
† Matu MARINOVIĆA
SUBOTA 4.TRAVNJA 2020
†
NEDJELJA , 5. TRAVNJA 2020.
CVJETNICA-NEDJELJA MUKE GOSPODNJE
† Jozu GAVRANA
za zdravlje djeteta JOSIPA
† Kseniju OSMERIČIĆ i Martina JANKOVIĆ(god)
za sve pok. iz Ob. BARIŠIĆ
†

SVETE MISE ĆE BITI ODSLUŽENE BEZ VAŠE PRISUTNOSTI. POKOJ VJEČNI DARUJ IM
GOSPODINE ! I SVJETLOST VJEČNA SVIJETLILA NJIMA! AMEN !

Naša župa od Nedjelje 29.ožujka počima s prijenosom misnih slavlja i
pobožnosti preko stranice Facebooka župe
(https://web.facebook.com/zupaPodvinje?_rdc=1&_rdr).
Nedjeljom je prijenos misnoga slavlja u 10 sati a ostalim danima u 8:00 sati.
Također prenosi se: utorkom u 18 sati pobožnost sv. Antunu.

