Župa Sv.Antuna Padovanskog - Podvinje
Trg sv. Antuna 1, 35107 PODVINJE
https://www.podvinje.org, zupapodvinje@gmail.com,

tel. 035/461-410

Župni oglasi za 10. do 17. svibnja 2020.
DEVETI OD 13 UTORAKA SVETOM ANTUNU
Pozivamo vas da dođete ovog utorka na deveti od 13 utoraka pobožnosti sv. Antunu u 17.15 sati u župnu
crkvu u Podvinju. Bit će mogućnost za ispovijed u pastoralnom centru u 17.30 sati prije sv. Mise. Sv. misa u 18.00 sati
predvodit će vlč. Nikola KAURIN , upravitelj Župe sv. Marka evanđelista u Trnjanima..
SVIBANJSKE POBOŽNOSTI
Kao župna zajednica zajednički ćemo se utjecati našoj nebeskoj majci kroz mjesec svibanj molitvom krunice,
lauretanskih litanija i marijanskih pjesama. Bilo bi lijepo, osobito u ovom mjesecu, moliti zajedno u obitelji, s prijateljima
ili pak u župi, svetu krunicu. Zajednička molitva je dragocjeni trenutak da se obiteljski život, prijateljstvo i župna
zajednica učine još čvršćima! Molitvu svete krunice u našoj crkvi započinjemo svaki dan od ponedjeljka do petka i u
nedjelju tijekom svibnja u 17.15 h u našoj župnoj crkvi u Podvinju a subotom u 7.30 sati. Potičemo i vjernike iz
naših triju filijalnih crkava (Bukovlje/Vranovci, Rastušje i Tomica)da se organiziraju te već po tradiciji dođu u svoje crkve.
SVETE MISE I ISPOVJEDI U NAŠOJ ŽUPI
Budući da ćemo se kroz mjesec svibanj redovito okupljati na svibanjske pobožnosti, od ponedjeljka do petka
i nedjelja će se svete mise u Podvinju slaviti u večernjem terminu u 18.00 sati a subotom u 8.00 sati.
U Bukovlju ostaje redoviti raspored svetih misa, srijedom i petkom u 17.00 sati. Pola sata prije svake svete mise
svećenici će biti na raspolaganju za svetu ispovijed u dvoranama pastoralnih centara u Podvinju i u Bukovlju.
SVETE MISE I SVIBANJSKE POBOŽNOSTI U TOMICI I U RASTUŠJU
Zbog novonastale situacije te novoga načina organiziranja slavljenja svetih misa, ove kao i iduće nedjelje neće
biti misa u Tomici i Rastušju. Vjernici su slobodni svakodnevno se okupljati na molitvi svibanjskih pobožnosti prema već
ustaljenom terminu, uz pridržavanje svih mjera propisanih od strane HZJZ.
ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ
Zdravko MARINIĆ, sin Željka i Marice r. Lovač iz Podvinja i Sanja BIČVIĆ kći Mirka i Ljiljane r. Babić iz Gundinaca

UPUTE NADBISKUPA HRANIĆA ZA EUHARISTIJSKA SLAVLJA- Vrijedi od nedjelje, 03. svibnja 2020.
Nadbiskup đakovačko – osječki Đuro Hranić uputio je svim svećenicima i vjernicima naše nadbiskupije upute i
preporuke za ponovno slavlje svetih misa u našim crkvama kojih se svi moramo pridržavati ukoliko ne bi ponovno došlo
do širenja pandemije koronavirusa.
Zahvaljujući disciplini svih građana, a tako i nas vjernika, možemo ubirati plodove te discipline, pa tako ponovno
možemo krenuti u naše crkve na liturgijska slavlja i pobožnosti pod slijedećim uvjetima:
Potrebno je poštivati udaljenost od najmanje DVA metra (za članove zajedničkoga kućanstva nije potrebno da
budu udaljeni 2 metra jedno od drugih u klupama), bilo da se u crkvi sjedi, ili stoji. Mjesta će u crkvi biti označena
žutom trakom.
Mole se vjernici da se pridržavaju uputa župnih suradnika na ulazu u crkvu, te da odmah zauzimaju mjesta koja
su najudaljenija od ulaza u crkvu kako se na ulazu a tako i na izlazu ne bi pravio čep, i da na ulazu obavezno dezinficiraju
ruke. Kad se crkva napuni, mole se ostali da svetu misu prate ispred crkve preko razglasa.
Preporuča se svima, koji su u mogućnosti, da na svetu misu, umjesto u nedjelju, dođu subotom navečer na anticipiranu
svetu misu kako bi se crkva rasteretila u nedjelju. Ova misa vrijedi za nedjelju!
Također preporučam da mala djeca i starije i boležljive osobe jedno vrijeme ne dolaze u crkvu!
Jedini ulaz u crkvu će biti GLAVNI ULAZ (a ne ulaz od sakristije!)
Lijepo se mole svi vjernici da budu razboriti i da imaju razumijevanja za ove mjere! Poželjno je da svi u crkvi imaju za
vrijeme svete mise MASKE na licu koje će nakratko ukloniti za vrijeme pričesti koja će se dijeliti isključivo NA RUKU!
Svećenici i djelitelji svete pričesti će prije dijeljenja pričesti staviti maske na lice i dezinficirati ruke i tada početi s
pričešćivanjem.
Također i skupljači milostinje moraju imati maske na licu i po mogućnosti zaštitne rukavice.
Nakon svake svete mise crkva će se prozračiti i dezinficirati čitav prostor crkve.
I dalje neće biti svete vode ni pružanja mira za vrijeme svete mise.

Svi se vjernici mole da kod kuće izmjere tjelesnu temperaturu i da ne idu na svetu misu ako imaju veću
temperaturu od 37,2 C, ili ako kašlju, kišu ili otežano dišu.
Pjevanje za vrijeme liturgijskih slavlja će biti isključivo pučki, bez zborova i reducirano!
Slavlje prve pričesti i krizme se odgađa do daljnjega. Nadbiskupija će termine odrediti za svaku župu kad za to
dođe vrijeme (možda kraj lipnja ili početak srpnja, ili na jesen). Krštenja i vjenčanja mogu se obavljati uz mjere koje je
odredio HZJZ!
I dalje se svi trebamo držati uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i drugih državnih institucija koje brinu o
našem zdravlju.

MISNE NAKANE OD 10. DO 17. SVIBNJA 2020.
U ŽUPNOJ CRKVI SV. ANTUNA U PODVINJU

NEDJELJA, 10. SVIBNJA 2020
PETA VAZMENA NEDJELJA
Sveta Misa u 8.30 sati po nakani za:
1. † iz ob. GRGIĆ
Sveta Misa u 10.30 sati
1. † PRO POPULO
Sveta Misa u 18.00 sati
1. † Milicu BODRŽIĆ-PEKIŠ

NEDJELJA, 10. SVIBNJA 2020.
PETA VAZMENA NEDJELJA
Sveta Misa u 8.00 sati:
1. †
Sveta Misa u 10.00 sati:
1. †
SRIJEDA, 13. SVIBNJA 2020.
Bl. Djevica Marija Fatimska
Sveta Misa u 17.00 sati po nakani za:
1. † Matu,Anu,Evu,Peru i Katu PRGOMET

PONEDJELjAK, 11. SVIBNJA 2020.
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † Marijana,Katu,Miju,Anu i Juru ZIURDUM
UTORAK, 12. SVIBNJA 2020.
Sv. Leopold Bogdan Mandić,redovnik,prezbiter
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † Krešmira JURIĆA(Misazadušnica)
2. † Ružu i Tomu MATKOVIĆ
SRIJEDA, 13. SVIBNJA 2020.
Bl. Djevica Marija Fatimska
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1.† Slavka HENDLA god.

U FILIJALNOJ CRKVI SV. JOSIPA U BUKOVLJU

PETAK, 15. SVIBNJA 2020.
Svi sveti solinski mučenici
Sveta Misa u 17.00 sati po nakani za:
1. † Petra i Maru MARJANOVIĆ
NEDJELJA , 17. SVIBNJA 2020.
ŠESTA VAZMENA NEDJELJA
Sveta Misa u 8.00 sati
1. † Katicu ĐUJIĆ god.
Sveta Misa u 10.00 sati
1. † Andriju MATANOVIĆA (Misazadušnica)

ČETVRTAK, 14. SVIBNJA 2020.
Sv. Matija,apostol
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † Mariju LUČIĆ (Misazadušnica)
2. † Anicu i Miju VARGIĆ
PETAK, 15. SVIBNJA 2020.
Svi sveti solinski mučenici
Sveta Misa u 18.00 sati po nakani za:
1. † iz obitelji ĆORLUKA
SUBOTA, 16. SVIBNJA 2020.
Sv. Ivan Nepomuk, svećenik i mučenik
Sveta Misa u 8.00 sati po nakani za:
1. † Vladu ŠKEGRO
NEDJELJA , 17. SVIBNJA 2020.
ŠESTA VAZMENA NEDJELJA
Sveta Misa u 8.30 sati po nakani za:
1. † Ivana LEKU
Sveta Misa u 10.30 sati
PRO POPULO
Sveta Misa u 18.00 sati
1.

Ja sam put i istina i život.

PREMINULI: † Ivka VUKOJE, 24.01.1930.-05. 05. 2020.
† Marica MATANOVIĆ, 11.02.1935.-06. 05. 2020.
† Ankica DUBAC, 18.07.1951.-08. 05. 2020.
POKOJ VJEČNI DARUJ IM GOSPODINE ! I SVJETLOST VJEČNA
SVIJETLILA NJIMA! AMEN !

