NADBISKUPIJA ĐAKOVAČKO-OSJEČKA

Župa BDM Kraljice mučenika
VUKOVAR & filijala BOGDANOVCI
Vlahe Bukovca 46, 32000 Vukovar
telefon: 032/297 - 949
e-mail: zupa.kraljice.mucenika.vu@gmail.com
Internet stranica: kraljica-mucenika.djos.hr

Župna crkva
Kraljice mučenika - VUKOVAR
N 02. 01.

DRUGA NEDJELJA
PO BOŽIĆU

10:30

P 03. 01.

Presveto Ime Isusovo

08:00 Za duše u čistilištu

U 04. 01.

Anđela

S 05. 01.

Emilijana

Č 06. 01.

BOGOJAVLJENJE
(Tri kralja)

P 07. 01.

Rajmund

S 08. 01.

Gospa od Brze Pomoći

Za puk

08:00 + Tadija Kuraja
08:00 + iz obitelji Žak, Đumić i
Juhas

10:30 ++

Vlado, Rozalija i
pokojni iz obitelji Baran

08:00 + Ana Kovač
08:00 ++ iz obitelji Karaula,
Pranjić, Maljak i Geršić

N 09. 01. NEDJELJA KRŠTENJA
GOSPODINOVOG

10:30

Za puk

•

Blagoslov obitelji traje u našoj župi. Raspored se nalazi na sljedećoj
stranici župnog listića. Župniku će se od ponedjeljka pridružiti i oci
franjevci, koje dobro poznajete iz Vukovara ili Vukovarskog dekanata.

•

Ukoliko je netko od ukućana pod mjerom samoizolacije ili zaražen korona
virusom dužni ste se javiti za naknadni blagoslov, na broj župnog ureda
(032/297-949). Na svetkovinu Bogojavljenja (Tri kralja) ne idemo u
blagoslov obitelji, jer je nedjeljni raspored svetih misa.

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI U VUKOVARU
(svaki dan započinjemo u 9 sati)


PONEDJELJAK, 03. siječnja 2022. (2 svećenika):

Antuna Matije Reljkovića
Bogdanovačka ulica
Cvjetno naselje


Andrije Kačića Miošića
Eugena Kvaternika
Dragovoljaca HOS-a

UTORAK, 04. siječnja 2022. (2 svećenika):

Hrvatskog sokola
Ive Andrića
Radnička
Jelene Kotromanić



SRIJEDA, 05. siječnja 2022. (3 svećenika):
Alfreda Hilla
Duga ulica
Ilirska
Bagrema



Siniše Glavaševića
Ukrajinska
Vatroslava Lisinskog
Zelena
Zrinska

Milovo brdo
Izidora Kršnjavoga
Trg Drvena pijaca
Šokačka
Petra Preradovića
Orahovička
Tri ruže
Antuna Mihanovića
Dore Pejačević
Nad prugom
Silvija S. Kranjčevića
Zagorska
Antuna Tomaševića

PETAK, 07. siječnja 2022. (5 svećenika):
Kralja Petra Svačića
Solidarnosti
Budućnosti
Islandska
Vlahe Bukovca

Mala ulica
Vukovarskih vitezova
Vukina
Voćarska
Nova ulica

Dragutina Renarića
Josipa Runjanina
Stjepana Supanca

Savezne Republike Njemačke
Vijeća Europe

BILA JEDNOM JEDNA… (2021.) godina
Statistika nije pokazatelj veličine osjećaja, snage života, ljestvice
vrijednosti, kvalitete odgoja, ljepote osmijeha, proživljene radosti, dubine
tuge, iskazane brige, uloženog truda, izgrađenog mišljenja, neponovljive
susretljivosti, neizrecive zahvalnosti, maštovitosti ideja, stečenih
sposobnosti i dobre volje, ali se na kraju sve upiše u knjige i pretvori u slovo
ili broj.
U 2021. godini u našoj župi kršteno je 21 dijete, umro je 51 vjernik, a sve je to
upisano u matične knjige, naravno. Ali, dozvolite mi završiti misao prije
nego si dopustite kukati i naricati nad demografskom slikom župe, grada i
domovine. Ljudi moji, 21 obitelj radovala se u ovoj godini zbog rođenja
djeteta, dvadeset i jedan put sreća je okupila obitelji, rodbinu, prijatelje.
Dvadeset i jedan put roditelji su u naručje uzeli svoje novorođeno dijete.
Dvadeset jedna obitelj Bogu je zahvalila za dar života na najljepši mogući
način: krštenjem. Njihovo dijete postalo je dijete Božje. Svako kršteno dijete
od prvoga dana krenulo je s roditeljima na put života i put vjere.
A kršćanski, vjernički, oprostili smo se od 51 osobe. Toliko smo vjernika
ispratili sprovodnim obredom u vječnost. Zahvalni smo Bogu na daru
njihovog života i za sva dobra koja im je iskazao. Zabrinjava me kao
svećenika samo manjak brige ukućana za duhovno dobro umirućih. Samo
16 pokojnika (od 51) umrlo je proviđeno svetim sakramentima, samo 16 ih je
primilo bolesničko pomazanje, ispovijed i pričest na koncu svoga života.
Samo 16 puta je pozvan svećenik da umirućem podijeli sakramente.
Nad tom činjenicom treba se zamisliti, nad brigom za spasenje. To je
zabrinjavajuće, a ne brojevi.
Konačno, ovaj omjer krštenih i umrlih nije najbolji pokazatelj, kao što sam
gore spomenuo, statistika je često nešto drugo: točan zbroj netočnih
podataka. Od ukupnog broja umrlih, njih 12 nije živjelo u našoj župi. Imali
su ovdje nekada davno kuću, a od svega im je ostalo samo grobno mjesto.
U tom smislu župna statistika i nije tako loša. Brojimo oko tri tisuće
vjernika, migracije su česte, a ukupan broj uključuje uz Vukovar i
Bogdanovce. Bogdanovci su u natalitetnom plusu (7 krštenih, a 5 umrlih
tijekom godine). Zaključno, statistika nije pokazatelj. Da ponovim ono s
početka? Veličine osjećaja, snage života, ljestvice vrijednosti...
Blagoslovljenu i sretnu 2022. godinu želi vam župnik.

Crkva sv. Leopolda Mandića - BOGDANOVCI
N

02.
siječnja
2022.

DRUGA NEDJELJA
PO BOŽIĆU

09:00 ++ Marin i Ana Ivić i
Josip, Kata i Ivica
Andrijanović

P

06.
siječnja
2022.

BOGOJAVLJENJE SVETA TRI KRALJA

09:00 ++

N

09.
siječnja
2022.

NEDJELJA KRŠTENJA 09:00 +
GOSPODINOVOG

iz obitelji Gelo,
Popović, Brajko i
Stojanović
Ilija Marić i svi
pokojni iz obitelji
Marić i Perić

Bogdanovci su zaključili 2021. godinu sa 7 krštenja i 5 sprovoda.
Broj obitelji nije se značajnije mijenjao. Blagoslovili smo 194
obitelji, a tu nisu još ubrojeni oni koji su radi zdravstvenog stanja
ili radnog vremena zatražili naknadni termin blagoslova. Tako da
opet dolazimo do već poznatog ukupnog broja obitelji i
stanovnika. Ima selo i starih i mladih, i životnog iskustva i snage.
Živi se, radi i moli. S pomoću Božjom idemo dalje. Hvala Bogu.
OBAVIJEST PRVOPRIČESNICIMA, KRIZMANICIMA
I NJIHOVIM RODITELJIMA
•

Prvu pričest za kandidate iz Bogdanovaca (3. razred osnovne
škole, 7 učenika) planiramo slaviti 01. svibnja 2022. (nedjelja) u
crkvi Svetog Leopolda Mandića u Bogdanovcima.

•

Krizmu za kandidate iz cijele župe (2. razred srednje škole iz
Vukovara i Bogdanovaca) planiramo slaviti 05. lipnja 2022.
(nedjelja) u župnoj crkvi Kraljice mučenika u Vukovaru.
Spremanje crkve u Bogdanovcima

08. siječnja 2022. (subota):
Barun Z.
Vukić I.
Rumenjak Ž.
Barun S.

15. siječnja 2022. (subota):
Barun Katarina
Katić Ivanka
Petričević Marija
Župan Maja

