Osvrt na duhovni i materijalni rad u proteklih 5 godina
DUHOVNA SKRB
Kroz redoviti pastoralni rad u župi nastojalo se rasti i sazrijevati u vjeri. Održana su brojna krštenja,
sprovodi, vjenčanja, pohodi bolesnicima i ispovijedi. Redovito se održavao župna kateheza i, u suradnji sa
školom, održani su brojni susreti s ministrantima, zborovima, različitim molitvenim grupama,
prvopričesnicima,

krizmanicima,

itd.

Kroz trodnevnice i druge pobožnosti po našim crkvama, povodom određenih blagdanskih slavlja, nastojao
se obogatiti duhovni život u župi. Nedjeljom i blagdanima u većini naših crkava pjevali su zborovi
uveličavajući tako sveta misna slavlja. Župa ima svoj tjedni listić radi boljeg informiranja vjernika o svim
događajima te župnu Internet i facebook stranicu.
Nastojat ćemo i u sljedećoj pastoralnoj godini još više djelovati na području duhovne skrbi te ju sustavno
unaprjeđivati i obogaćivati.
KARITATIVNI RAD
Uz duhovnu i materijalnu brigu, sustavno se vodila briga i za potrebite i siromašne u župi.
U akciji župnog Caritasa „Kruh i mlijeko“ svakoga je petka više od 50 obitelji primalo različite
prehrambene namirnice. Svake je godine prikupljana pomoć za potrebite i uoči Božića i Uskrsa te smo kao
župna zajednica svojim odricanjem i djelima milosrđa pokazali bratsku ljubav. Potrebite su obitelji
posjećivali naši krizmanici, svećenici i članovi župnog Caritasa noseći im prikupljene darove i družeći se s
njima. Svake su se godine kupovala i drva za ogrjev za nekoliko obitelji u našoj župi.
Posredstvom župe, zahvaljujući dobrim ljudima, jednoj je mladoj obitelji darovana kuća.
Nastojimo i nadalje stambeno zbrinuti neke obitelji u župi. Naime, nekolicina obitelji su u potrazi za
kućom u kojoj bi stanovali, brinuli o njoj, uređivali i održavali okoliš, ali bez naplate najma. Ako netko ima
takvu kuću ili zna nekoga tko bi prema navedenim okolnostima ustupio svoj prostor, neka nam se javi.
Karitativno djelovanje se planira i nadalje, a sve uz pomoć cijele župne zajednice, koja nesebično- djelima
ljubavi nastoji ublažiti materijalne poteškoće pojedinih župljana.
KULTURNI RAD
Ostvarena je odlična suradnja s KUD- om Podvinje i KUD- om „Vranovci- Bukovlje“, čiji su članovi uvelike
podržavali župne aktivnosti te se odazivali na brojne događaje. Organizirani su brojni koncerti (npr.
Cvjetnica, Tijelovo) te su pozvane različite pjevačke grupe da pjevaju sakralne tradicionalne pjesme u
crkvama u Podvinju i Bukovlju. Nastojat ćemo i nadalje ovako uspješno surađivati.
MATERIJALNA BRIGA ZA OBJEKTE
Uz pastoralni i duhovni rad mnogo se radilo i na obnovi župnog dvora i župnih objekata.

U tijeku su završni radovi uređenja vanjskoga prostora oko crkve u Podvinju i završni radovi na vanjskom
oltaru. U projekt uređenja vanjskoga oltara je utrošeno oko pola milijuna kuna. Zahvaljujemo svim
dobročiniteljima.
Tijekom navedenoga razdoblja postavljeno je novo svetohranište i tri sjedala za svećenike. Postavljena je
i nova rasvjeta u cijeloj crkvi. Kompletno je obnovljen i kor (skidanje starih dasaka, čišćenje poda,
premazivanje poda i postavljanje nove bine za pjevače). Preostaje nam krečenje kompletne unutrašnjosti
crkve te čišćenje i lakiranje unutrašnjih klupa. Postavili smo i dva podesta za ostavljanje bicikala s
pocinčanim stalcima - jedan kod župnog stana, a drugi kod crkve.
Određena novčana sredstva uložena su u postavljanje videonadzora i u alarmni sustav. Time je spriječen
vandalizam, odnosno prekinute su provale u crkvu.
Osposobili smo i jednu garažu za auto, a istovremeno smo napravili i nova velika metalna vrata te smo
prenamijenili i preuredili drvarnicu u ostavu za alat, itd. Sustavno smo održavali i prostorije župnoga
dvora.
U Bukovlju je gotovo završena izgradnja vjeronaučne dvorane i sakristije. Dvorana je većim dijelom
uređena te su se u njoj neometano održavali vjeronaučni susreti za prvopričesnike, krizmanike, roditeljski
sastanci, sastanci članova crkvenih odbora i druge pastoralne aktivnosti (kreativne radionice).
Uređen je i ulaz u sakristiju crkve te je uređen i okoliš oko crkve i dvorane (nasipanje tucanikom,
postavljanje ivičnjaka, kanalića za odvod vode i sl.). Preostalo je asfaltiranje dvorišta. U projekt obnove i
uređenja je uloženo više od milijun kuna. Zahvaljujemo svim dobročiniteljima.
U Tomici je završeno uređenje oko crkve vezano uz odvod oborinskih voda. Planiramo napraviti novu
izolaciju poda s obzirom da je pod napravljen od stare cigle pa su nam stalno vlažni i zidovi i pod.
Zahvaljujemo svim dobročiniteljima.
U Rastušju su učinjeni mnogi zahvati u crkvi (nove klupe, križni put, novi ambon, novi kameniti oltar, kip
sv. Vida i dr.). Zahvaljujemo svim dobročiniteljima.

Svi navedeni troškovi su podmireni uz pomoć Đakovačko- osječke nadbiskupije, Općina na području
Županije, Grada Slavonskog Broda, poduzeća Brodska Posavina, Cestar i dr., te uz pomoć ostalih
dobročinitelja i dragih župljana. Zatečeni župni dugovi od prethodnih godina i oni novonastali su u
potpunosti

podmireni.

Župa

više

nema

nepodmirenih

dugova.

Ovaj osvrt na kraju pastoralne godine uvelike nam pomaže uvidjeti što smo sve učinili te što još možemo
učiniti

za

našu

crkvu

i

za

Boga

u

narednoj

pastoralnoj

Na svemu navedenome zahvalni smo dragom BOGU i VAMA, našim župljanima.
Želimo vam miran godišnji odmor i daljnji rast u prijateljevanju s Bogom i bližnjima.
pateri Spiritanci

godini.

MISNE NAKANE OD 5. DO 12. SRPNJA 2020.
U ŽUPNOJ CRKVI SV. ANTUNA U PODVINJU

U FILIJALNOJ CRKVI SV. JOSIPA U BUKOVLJU

NEDJELJA , 5. SRPNJA 2020.
ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
Sveta Misa u 7.30 sati
1.
Sveta Misa u 9.30 sati
PRO POPULO

NEDJELJA , 5. SRPNJA 2020.
ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
Sveta Misa u 8.00 sati po nakani za:
1.† Ivana BOŽIĆA

PONEDJELjAK, 6. SRPNJA 2020.
Sveta Misa u 19.00 sati po nakani za:
1. † JAKOVA VRKLJANA
UTORAK, 7. SRPNJA 2020.
Sveta Misa u 7.30 sati po nakani za:
1. na čast sv. Antunu za ozdravljenje Sanje
2. za naše župljane
SRIJEDA, 8. SRPNJA 2020.
Sveta Misa u 7.30 sati po nakani za:
1. † Franju i Anicu MARIĆ i sve † iz ob. MARIĆ
ČETVRTAK, 9. SRPNJA 2020.
Bl. Marija od propetog Isusa Petković
Sveta Misa u 19.00 sati po nakani za:
1. † Antu i Mariju GRGIĆ
PETAK, 10. SRPNJA 2020.
Sveta Misa u 7.30 sati po nakani za:
1. † Maricu i Ivana MATANOVIĆ
SUBOTA, 11. SRPNJA 2020.
Sv. Benedikt iz Nursije
Sveta Misa u 7.30 sati po nakani za:
1. † Ivana i Janju ŠETKA

SRIJEDA, 8. SRPNJA 2020.
Sveta Misa u 18.00 sati
1. † Ružu STIPANČIĆ
PETAK, 10. SRPNJA 2020.
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † iz ob. LOVAKOVIĆ
NEDJELJA , 12. SRPNJA 2020.
PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
Sveta Misa u 9.00 sati po nakani za:
1.† Anđu MARUŠIĆ (god)
U FILIJALNOJ CRKVI SV. VIDA U RASTUŠJU
NEDJELJA , 5. SRPNJA 2020.
ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
Sveta Misa u 10.30 sati po nakani za:
U FILIJALNOJ CRKVI SV. ROŽARIJE U
TOMICI

NEDJELJA, 12. SRPNJA 2020.

PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sveta Misa u 10.30 sati po nakani za:
1. † Željka BERIĆA

NEDJELJA , 12. SRPNJA 2020.
PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
Sveta Misa u 7.30 sati
1.
Sveta Misa u 10.30 sati
PRO POPULO
Sveta Misa u 19.00 sati po nakani za:
1. † Stjepana MATANOVIĆA (god)

Krotka sam i ponizna srca.

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 5. do 12. srpnja 2020.
LJETNI TERMINI SVETIH MISA I LJETNO UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOGA UREDA
KROZ TJEDAN:
-U Podvinju: ponedjeljkom utorkom, srijedom, petkom i subotom mise su u 7.30 sati a četvrtkom u 19.00 sati.
- U Bukovlju/Vranovcima svete mise srijedom i petkom pomiču se na 18.00 sati.
NEDJELJE:
-U Podvinju bit će tri sv. Mise:u 7.30,10.30 i 19.00 sati
-U Bukovlju bit će jedna sv. misa u 9.00 sati
-u Tomici i Rastušju svete mise bit će u 10.30 sati.
ŽUPNI URED:
Župni ured radi prema novom ljetnom rasporedu i to svakim danom od utorka do petka od 8.00 do 9.30 sati,
te od 17.30 do 19.00 sati. Za ostale pastoralne potrebe budite slobodni kontaktirati svećenike.
OBAVIJEST ZA KRIZMANIKE
Nadbiskup đakovačko-osječki Đuro Hranić uputio je 28. lipnja 2020. pismo svim svećenicima i vjernicima
Đakovačko-osječke nadbiskupije u kojem određuje odgodu prvopričesničkih i krizmenih slavlja te upućuje na
mjere zaštite za sprječavanje širenja bolesti Covid-19 na redovitim liturgijskim slavljima vjernika u Đakovačkoosječkoj nadbiskupiji.
Krizma, dakle, neće biti prije jeseni, a o novom terminu održavanja ćete biti obaviješteni pravovremeno.
ŽUPNI CARITAS – „KRUH I MLJEKO“ PETKOM
I nadalje svakog petka dijelimo kruh i mlijeko potrebitima naše župe. Pozivamo zainteresirane koji se žele
uključiti u našu akciju solidarnosti s potrebitima: učinite to kupnjom jednog paketa mlijeka (ili manje…)
donoseći ga u župni ured u uredovno vrijeme. Podsjećamo, više od 50 obitelji dolazi u župni Pastoralni centar
primajući vaš dar. Od srca vam u njihovo ime zahvaljujemo na pomoći.
EUHARISTIJSKO KLANJANJE I ISPOVIJED ČETVRTKOM
Pozivamo na redovito župno klanjanje pred Presvetim oltarskim Sakramentom u četvrtak nakon večernje
Mise u 18.00 sati. Svećenici su i na raspolaganju za svetu ispovijed pola sata prije Mise.
TRODNEVNICA I PROSLAVA SV. ANE U SLAVONSKOBRODSKOJ TVRĐAVI
Trodnevnica za proslavu sv. Ane - majke Blažene Djevice Marije održat će se u kapeli slavonskobrodske
Tvrđave od 23. do 25. srpnja. Krunica za obitelji molit će se u 19 sati, uslijedit će misa u 19:30. Na sam blagdan
isti je raspored, a voditelj trodnevnice i blagdanske mise bit će vlč. mr. Ivan Benaković, svećenik na studiju u
Rimu. Vjernici će imati priliku za ispovijed. Misa na sam blagdan planira se slaviti vani, zbog toga se preporuča
ponijeti vlastitu sjedalicu.
SLIKE I DVD ZA PRVOPRIČESNIKE
Prvopričesnici iz Bukovlja i Podvinja mogu doći podići svoje slike i DVD u župni ured od utorka.
ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ
Davor Rac sin Antuna i Jasne r. Tekić iz Slav.Broda i Andrijane Knežević kći Andrije i Anice r. Plaščević iz Slav.
Broda

