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 11. do 18. ožujka 2018.
MOLITVA I POBOŽNOSTI…
… u ponedjeljak, 12.ožujka prije večernje Mise (17.30h) bit će molitva krunice božanskog milosrđa i
časoslova u crkvi u Podvinju.
…u utorak, 13. ožujka poslije jutarnje mise 8.30h bit će pobožnost sv. Antunu Padovanskom, zaštitniku
naše župe, u crkvi u Podvinju
…u četvrtak, 15.ožujka pozivamo na redovito župno klanjanje pred Presvetim oltarskim Sakramentom, nakon
večernje Mise u 18.30 sati u župnoj crkvi u Podvinju. Svećenici su i na raspolaganju za svetu ispovijed pola sata
prije Mise.
….u petak, 16.ožujka bit će pobožnost Križnog puta u 17.15 sati u župnoj crkvi u Podvinju. Ovaj petak, Križni
put animirat će zbor Duha Svetoga“. U filijalnoj crkvi u Bukovlju pobožnost Križnog puta je u 17.15 sati. Tijekom
križnog puta će biti mogućnost za svetu ispovijed. Naše filijalne crkve u Tomici i Rastušju neka obavljaju
pobožnost križnog puta po njihovom rasporedu.
USKRSNA ISPOVIJED BOLESNIKA, STARIH I NEMOĆNIH
Ovog tjedna počinjemo ispovijed bolesnika i nemoćnih po kućama. Ako ima bolesnika koji još nisu kod nas
prijavljeni, molimo nazovite i prijavite ih u župnom uredu. Svećenici će ih posjećivati u ponedjeljak, utorak,
srijedu i petak od 9.00 sati:
u ponedjeljak, 12. ožujka; Čavlički kraj, Rastušje, Tomica, Dudinjak, Braće Crljen, Kolara i Trešnjica
u utorak, 13. ožujka; ulice preko autoceste, Gaj, Kerdeni i Podvinjska
u srijedu, 14. ožujka; po svim ostalim ulicama u Podvinju i Hrvatskih boraca
u petak, 17. ožujka; Bukovlje i Vranovci
24 SATA ZA GOSPODINA-DEKANATSKO KORIZMENO KLANJANJE
U subotu, 17.3. od 18-24h i u nedjelju, 18.3. od 6-20.30h bit će „24 sata za Gospodina“ - dekanatsko korizmeno
klanjanje pod geslom: „u Tebe je praštanje!“, te drugi sadržaji s naglašenom prilikom za sakrament pomirenja.
Pozivamo sve mlade i odrasle vjernike da idu na korizmeno klanjanje.

UPIS MISNIH NAKANA
Četvrtak, 15. ožujka, počinjemo upisivati misne nakane za razdoblje od travnja do kraja lipnja 2018. Molimo
vas na vrijeme upišite vaše misne nakane.
SVETIKOVINA SV. JOSIPA U BUKOVLJU 19. ožujka 2018.
U ponedjeljak, 19. ožujka crkva slavi svetkovinu sv. Josipa, zaštitnika naše Domovine i nebeskog zaštitnika naše
filijalne crkve u Bukovlju/Vranovcima. Za proslavu Josipova bit će po sljedećem rasporedu:
PONEDJELJAK 19.03.NEDJELJA 18.03.SVETIKOVINA
SV. JOSIPA
DUHOVNA PRIPREMA UOČI JOSIPOVA
8.00 sati sveta misa
9.00 sati USKRSNA ISPOVIJED
17.00 sati Devetnica sv. Josipu (9 dan) i križni put
15.30 sati POKORNIČKO BOGOSLUŽJE(ispit savjesti za
Ispovijed)
18.00 sati sveta misa, i procesija s kipom sv. Josipa
16.00 sati USKRSNA ISPOVIJED
ove nedjelja neće biti svete mise u 10.00 sati
17.00 sati svečana blagdanska sveta misa

Molimo donesite svijeće za procesiju u nedjelju poslije večernje mise. U ponedjeljak poslije
blagdanske mise, slavit ćemo Josipovo u novoj dvorani. Stoga, molimo vrijedne domaćice, neka nam
za tu prigodu malo pripomognu, ispeku nešto 'slatko'ili slano te donesu u dvoranu u ponedjeljak za
vrijeme ispovjedi ili prije mise. Svima unaprijed velika hvala.
XII. NADBISKUPIJSKI KRIŽNI PUT ZA MLADE / SUBOTA, 17. OŽUJKA 2018.
Svi mladi koji su se prijavili za sudjelovanje na Nadbiskupijskom križnom putu, ove
godine u Vinogradci –Donji Miholjac, trebaju biti u subotu, 17.ožujka 2018. u_5.30 sati
(ujutro!) ispred župne crkve u Podvinju i Bukovlju. Napominjemo da još ima mjesta u
autobusu, te se možete prijaviti ovaj tjedan u župni ured (cijena 40,00 kuna).
RODITELJSKI PRVOPRIČESNIKA IZ TOMICE, RASTUŠJA I PODVINJA
Roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika iz Tomice, Rastušja i Podvinja bit će u
nedjelju, 18.03. iza večernje mise. Dolazak je obavezan jer će se detaljno razgovarati o
prvoj pričesti.
USKRSNA ISPOVIJED U NAŠOJ ŽUPI
U BUKOVLJU: u ponedjeljak, 19. ožujka u 9.00 U RASTUŠJU: u nedjelju 25. ožujka u 15.00 sati
sati i u 16.00 sati
U PODVINJU: u utorak, 20. ožujka u 9.00 sati i U TOMICI: u nedjelju, 25. ožujka u 16.00 sati
u 17.00 sati
POKORNIČKO BOGOSLUŽJE (ispit savjesti za Ispovijed) bit će: u Bukovlju u ponedjeljak, 19. ožujka u
15.30 sati; u Podvinju, u utorak, 20. ožujka u 16.30 sati. Dođite na svetu Ispovijed i obavijestite i
druge neka dođu kako bi spremno i pomireno s Bogom proslavili Vazmena radosna otajstva.

