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BDM Kraljica mučenika - VUKOVAR
N 11.04.

NEDJELJA

BOŽANSKOG MILOSRĐA

(Prva sveta pričest)

10:30

Za puk (pro populo)

P 12.04.

Dan vukovarskih žrtava u
II. svjetskom ratu

U 13.04.

Martin I., papa

08:00 + iz obitelji Mandić

S 14.04.
Č 15.04.

Valerijan i Maksim
Bosiljka

08:00 + Emina Lavaroni
08:00 + Ivan Krezo

P 16.04.

Bernardica

S 17.04.

Spomendan BDM

N 18.04.

III. USKRSNA
NEDJELJA

----

Nema svete mise
(osim sprovodne)

08:00 + Ivan Keser i ++ iz obitelji
Krasić i za nestalog
Tihomira Perkovića

08:00 ++

Marija Ratković,
Petar i Štefica Pop i
++ iz obitelji Ratković,
Herman i Pop

10:30

Za puk (pro populo)

Obavijest za sve skupine krizmanika
(iz Vukovara i Bogdanovaca)


SVI KRIZMANICI IMAJU ZAJEDNIČKU KATEHEZU U
CRKVI u Vukovaru u SRIJEDU, 14. travnja u 20:30 sati.
Do tada neka pronađu kumove za krizmu.

Riječ (poticaj) roditeljima prvopričesnika i krizmanika
„Vi tražite krštenje za svoje dijete. Time se obvezujete da ga odgajate u vjeri, kako bi ljubilo
Gospodina i svoga bližnjega kao što nas je Krist učio. Jeste li toga svjesni?“
Dragi roditelji, sjećate li se ovih riječi? Nakon što ih je izgovorio svećenik, na dan
krštenja vaše djece, preuzeli ste na sebe odgovornu zadaću. Zato bi bilo dobro
zapamtiti da kršćanski život nije „neki drugi“ život, pored ovoga koji živimo, nego je
vjera ona koji prožima čitavog čovjeka i njegov život u svakom trenutku. Zadaća koju
ste preuzeli slušajući svećenikove riječi kod krštenja vašeg djeteta: „...da ga odgajate u

vjeri“, započinje od prvoga dana i traje cijeli život. I u svakom trenutku imate priliku za
dobar odgoj, ali i za propust u odgoju.
Sve ove godine koje su prethodile sakramentu koje vaše dijete sada prima također su
bile svojevrsna priprava za sakramente, samo što su „kateheze“, pouke, odnosno
vjeronauk se održavao u obitelji, koju zato s pravom nazivamo „kućna Crkva“.
Vaša djeca redovito su pohađala i školski vjeronauk, što je također jedan od uvjeta za
sakramente koji slijede, ali prvu i najveću „školu“ dobili su u vlastitoj obitelji, od vas,
svojih roditelja, koji ste preuzeli časnu zadaću prvih odgojitelja za vrijednosti i ulogu

svjedoka vjere.
Najbolji je učitelj onaj koji odgaja za život. Najbolji je propovjednik onaj koji i sam živi
ono što propovijeda. Najbolji je roditelj onaj koji odgaja stegom i vlastitim primjerom.
Što želim reći? Autentična vjera, vjerodostojno življena vjera, najveće je svjedočanstvo.
Uz dužno poštovanje svim institucijama, poput škole, vrtića i drugih odgojnih
ustanova, djeci ipak najveću „dozu“ vjere i životnih vrijednosti prenosite vi, dragi
roditelji. U svakoj fazi života, sukladno dobi u kojoj se nalazi, dijete želi biti kao otac ili
majka. Od malena dijete „kopira“, gleda, sluša, „upija kao spužva“ i ponavlja vaše riječi,

geste i djela. Hvala Bogu dok je navedeno pozitivno, dok svjedočite dobrim primjerom
i tako ispunjavate svoju obavezu koju ste prihvatili, a to je „da ga odgajate u vjeri…“.
Dragi roditelji, znate vi iz iskustva jako dobro da vrijeme za odgoj je svaki dan, svaki
sat i svaki trenutak, zato što ne odgajate samo riječima, nego to najjače činite svojim
ponašanjem, koje potvrđuje istinitost vaših riječi.
Na školskom vjeronauku vaša djeca usvajaju teorijsko znanje o vjeri. Istovremeno
župni vjeronauk (kateheza) uči ih prakticirati vjeru, živjeti kao dio zajednice, slaviti
otajstva vjere s tom istom zajednicom i živjeti od toga slavlja.

Slikovito govoreći, školski vjeronauk uči djecu što je voda, liturgijsko slavlje je izvor
vode, a župna kateheza uči ih kako će zagrabiti vodu i ponijeti je u život.
Dragi roditelji, vaša odgojna uloga ne završava u onom trenutku kada svoje dijete
„predate“ Crkvi na daljnji odgoj ili ga „potjerate“ na sat vjeronauka, bez ikakvog
zanimanja za njegov sadržaj. Svaki korak vaše djece mora biti popraćen vašom
pažnjom. Bili ste uz njih kada su prohodali, vrlo ste pažljivo pratili pogledom njihove
prve korake. Tako morate pratiti njihovo odrastanje u svakoj dobi i biti iza njih kao
potpora i sigurnost.

Ipak, malo po malo, kada ste vidjeli da već mogu sami hodati, davali ste im postupno
sve više prostora za samostalni hod. Posebno smatram važnim, razmišljajući o
postupno sve većoj slobodi koju dajete svome djetetu na putu samostalnosti, naglasiti
kako je i dalje vrlo važno vaše osobno svjedočanstvo koje se pokazuje djelovanjem.
Dakle, puno snažnije od „tjeranja“ na nedjeljnu svetu misu je zajednički odlazak u
crkvu. Puno jače od: „Moraš ići na misu“ glasi poziv: „Hajdemo zajedno, danas je
nedjelja“. Ima i majki i očeva koji su iz uloge odgoja isključili vlastiti primjer. Djeca to
vide i opisuju ovako: „Mama je rekla da ne moram na misu.“ Ili: „Zašto ja moram na

misu, a tata ne ide nikada?“
Dragi roditelji, vjerujte da vam isprike za neodlazak na misu postaju sve manje
uvjerljive i sve lošije kako vam djeca postaju starija. Nemojte si to dopustiti. Konačno, i
onaj stari sustav kontrole: „Reci mi koje je Evanđelje danas bilo na misi i što je župnik
govorio“, ne može proći, jer novo vrijeme donosi napredak tehnologije i nove
mogućnosti. Vaša uloga je, dakle, uvijek jednaka, a vlastiti primjer najbolja škola.
Što nakon primanja sakramenata za koje se dijete pripravlja? Potaknite svoju djecu da
se uključe u skupinu čitača u župi, u skupinu pjevača, a prvopričesnici posebno u

skupinu ministranata. Uzalud su svi moji pozivi s oltara ako nema kod kuće poticaja s
vaše strane. Potičite ih na redovitost u molitvi, odlazak na misu i na redovitu ispovijed.
Ako to do sada niste, od sada barem razgovarajte sa svojom djecom o svemu što
pohađaju, uče i proživljavaju, odnosno pokažite interes za njihovu izgradnju. Budite im
istinski svjedoci vjere, tumačite djeci da im se snaga za život, kao i za prevladavanje
mogućih životnih poteškoća, nalazi u vjeri, molitvi i osobnom susretu s Kristom. To je
vaša zadaća. Tu ste zadaću prihvatili još na krštenju. Jeste li toga svjesni?
Župnik

Trajno euharistijsko klanjanje u Vukovaru
•

Vukovarske župe aktivno se uključuju u planiranje i

provedbu

Trajnog

euharistijskog

klanjanja.

To

je

jedna duhovna novost u gradu Vukovaru i za sada je još
uvijek u procesu planiranja.
•

Započet će od jeseni u kapeli svetog Roka. Oni koji se

žele uključiti odazivaju se na jedan sat u tjednu (168 sati).

•

Za ostvarenje je potrebno oko 250 klanjatelja.

•

Zainteresirane molimo

da

ispune prijavnicu

u

župnom uredu u uredovno vrijeme ili u sakristiji nakon svetih misa.
•

Kapela svetog Roka u centru grada Vukovara bit će trajno otvorena
svakome tko navrati u bilo koje doba dana ili noći, poput trajno otvorenih
Isusovih ruku koje prihvaćaju svakog čovjeka...

BOGDANOVCI
N 11. 04.

II. USKRSNA
NEDJELJA

S 14. 04.

(srijeda)

N 18. 04.

III. USKRSNA
NEDJELJA



09:00 ++ Marin i Marija Ceranac
09:00 ++

Martin
i
Martina
Čikanović i + Đurđa Crnjac

09:00 ++ Jozo, Milka i svi iz
obitelji Gelo

U nedjelju, 11. travnja, u Bogdanovcima će sakrament krštenja
primiti IVANA TADIJANOVIĆ (roditelji: Tea i Matej).
Kuma će biti Marija Cikač.
Spremanje crkve u Bogdanovcima

17. travnja 2021. (subota):
Barun Katarina
Katić Ivanka
Petričević Marija
Župan Maja

24. travnja 2021. (subota):
Miličević D.
Barun M.
Matković Z.
Katić I.

