
 

 

 

 

 

 

Dan i datum Spomendan Vrijeme 

mise 

Misna nakana 

Nedjelja, 27. studenoga NEDJELJA                              

(1. nedjelja došašća) 
10:30 Misa za puk 

(predstavljanje 

prvopričesnika) 

Ponedjeljak, 28. studenoga Svagdan 07:00 + Veronika Kriš 

Utorak, 29. studenoga Svagdan 07:00 + Mara i Mate Nikšić i 
Mara i Ivan Alešković 

Srijeda, 30. studenoga Sveti Andrija, apostol 07:00 ++ Krešimir, Katica i 
Milan Ratković 

Četvrtak, 01. prosinca Svagdan 07:00 Za zdravlje 

Petak, 02. prosinca Svagdan 07:00 ++ Ana i Stjepan 
Drenovski i ++ Katica i 

Ivan Baranj 

Subota, 03. prosinca Sveti Franjo Ksaverski 07:00 Za mir u kući 

Nedjelja, 04. prosinca NEDJELJA                              

(2. nedjelja došašća) 
10:30 Misa za puk 

(svetu misu predvodi vlč. 
Miro Tomas, duhovnik 
Pokreta Božjeg milosrđa) 

 

• Danas je u Vukovaru pod svetom misom predstavljanje 19 

kandidata za prvu pričest, a u Bogdanovcima je 5 kandidata.  

• ŽUPNE KATEHEZE U ADVENTU NEMA NI ZA OSNOVNU NI ZA 

SREDNJU ŠKOLU, ali zornice su najljepša priprava za Božić! 

 

 

Nedjelja, 27. studenoga 2022. 

Župni listić broj: 45/2022. 

VUKOVAR – župna crkva Kraljice mučenika 

MISE ZORNICE su svako jutro od ponedjeljka do subote u 07:00 

sati u župnoj crkvi. Svako će dijete osnovne škole i mlađi dobiti 

adventsku knjižicu, u koju će skupljati pečate nakon svake mise 

zornice. Na kraju adventa slijede i nagrade ustrajnima… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• KALENDARE ZA 2023. GODINU možete kupiti u sakristiji ili u 

župnom uredu. Vukovarski katolički kalendar u svom novom 

izdanju dolazi s fotografijama oltara, oltarnih slika i zaštitnika svih 

župa Vukovarskog dekanata. Imamo format velikog kalendara                 

(12 listova) i malog kalendara (1 list). 

• ZAHVALA ZA LUKNO I DAROVE ZA CRKVU 

Hvala vama koji redovito podmirujete lukno i darujete za radove i 

ostale potrebe Župe. Lukno je godišnji doprinos za uzdržavanje župe i 

župnika, a iznosi 100 kuna po bračnom paru, odnosno 50 kuna za 

pojedinca ili svaku punoljetnu osobu s redovitim primanjima u 

obitelji. Ako je neka obitelj nova u župi, i još nema Župnu knjižicu, 

javite se pa ćemo napraviti. 

SLJEDEĆE NEDJELJE (04. prosinca) svetu misu u 10:30 sati u 

župnoj crkvi Kraljice mučenika predvodit će vlč. Miro Tomas, 

koji u našoj nadbiskupiji ima službu duhovnika Pokreta Božjeg 

milosrđa. Vlč. Tomas ovom prilikom progovorit će nam o 

Božjem milosrđu i mogućnostima prakticiranja ove pobožnosti 

na osobnoj i na župnoj razini. Na ovu svetu misu pozivamo i 

Vukovarce i Bogdanovčane. Nakon svete mise imat ćete priliku 

pred crkvom kupiti krunice, slike i ostale nabožne predmete 

koje će svećenik gost donijeti. 

 

• VELIKU ISPOVIJED planirajmo unaprijed. U crkvi Kraljice 

mučenika velika ispovijed će biti 15. prosinca (četvrtak) u 16:30.  

✓ U Bogdanovcima je ispovijed 15. prosinca u 16:00 sati.  

✓ U crkvi Gospe Fatimske (Borovo naselje) ispovijed je u ponedjeljak, 12. 

prosinca, u 16:00 sati.  

✓ U crkvi Svetih Filipa i Jakova velika ispovijed je u petak, 19. prosinca, u 

17:00 sati. 

 

• PRIJAVITE BOLESNIKE za ispovijed samo ako ima novih, 

odnosno ako ih do sada župnik nije redovito pohodio. Prijavite 

ih tijekom ovoga tjedna župniku osobno. 

 

• UPIS MISNIH NAKANA za prvih šest mjeseci 2023. godine 

započinje od nedjelje 11. prosinca. 

 

 



 

 

 

 

Dan i datum Spomendan Vrijeme 

mise 

Misna nakana 

Nedjelja, 27. studenoga NEDJELJA                                  

(1. adventska nedjelja) 

• predstavljanje 

prvopričesnika 

09:00 ++ Ilija Marić i Pavo Šat 

i svi iz obitelji Marić i 

Perić 

Srijeda, 30. studenoga Sveti Andrija, apostol 17:00 ++ iz obitelji Anokić, 

Šimić i Kiš 

Nedjelja, 04. prosinca NEDJELJA                                  

(2. adventska nedjelja) 
09:00 ++ Ivo, Brigita, Stipe, 

Matija, Mijat, Mila i svi 

iz obitelji Tomić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

• DANAS je pod misom predstavljanje kandidata za prvu pričest. 

• ŽUPNA KATEHEZA za prvopričesnike i krizmanike tijekom 

adventa se neće održavati zbog župnikovih redovitih 

svećeničkih obaveza u ovom razdoblju. 

• VELIKU ISPOVIJED planirajmo unaprijed. U Bogdanovcima će 

velika ispovijed biti 15. prosinca (četvrtak), u 16:00 sati. 

• UPIS MISNIH NAKANA u Bogdanovcima za prvih šest mjeseci 

2023. godine započinje od nedjelje 11. prosinca. 

• PRIJAVITE BOLESNIKE za ispovijed samo ako ima novih, 

odnosno ako ih do sada župnik nije redovito pohodio. Prijavite 

ih tijekom ovog tjedna župniku osobno. 

• RASPORED SPREMANJA CRKVE U BOGDANOVCIMA 

03. prosinca (subota):                                                               10. prosinca (subota): 

Ćorluka Josipa         Tadijanović R. 

Gelo Anđa          Mihajlović Z. 

Gelo Vlatka          Prce A. 

Lovrić Ivana          Mihajlović L. 

 

 

• Javna tribina, na temu mogućnosti pripajanja Općine Bogdanovci 
gradu Vukovaru, održat će se večeras (nedjelja, 27. studenoga) u 19:00 
sati u Hrvatskom domu Bogdanovci. Na poziv gospodina Načelnika, 
preporučujemo sudjelovanje svim odraslim mještanima Bogdanovaca, 
kako bismo saznali više o ovoj temi na vrijeme. Dakle, večeras, nakon 
utakmice hrvatske nogometne reprezentacije… Vidimo se! 

BOGDANOVCI – crkva Sv. Leopolda Bogdana Mandića 

 



 

 

 

 

• Prva nedjelja došašća, 27. studenoga 2022.) 

„Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u 
dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa 
uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako 
će biti i dolazak Sina Čovječjega.“ 

      (iz Evanđelja po Mateju)  
 

Sjećamo li se Noe? Onog starozavjetnog lika kojemu nitko nije 

vjerovao da će padati kiša? Onog lika koji je vjerovao Bogu i 

shvatio da ima smisla graditi korablju, jer nakon kiše slijedi opći 

potop? Rugali su mu se ljudi i smatrali ga ludim. Danas Isus 

spominje Nou kao primjer čovjeka koji se ponaša drugačije od 

drugih ljudi. I to je poziv koji nam došašće upućuje: Budi kao Noa. 

Gradi svoju arku, bez obzira što je more daleko.  

Tko je Noa danas? Noa je danas svaki onaj koji sluša kako ništa 

nema smisla, ali ipak ide dalje. Noa je danas svaki onaj koji radi i 

žrtvuje se, dok mu drugi nabrajaju razloge protiv rada i žrtve. Noa 

je danas svaki onaj koji nešto poduzima, dok ga na svakom koraku 

koči sustav, administracija, neradnici, savjetnici, procjenitelji 

rizika, šalteri, zavist, zgubidani i lažni prijatelji… A ne treba 

zaboraviti da se opći potop ipak dogodio. Dakle, Noa je bio u 

pravu. Kontra svih. Njegovi napori i vjera isplatili su se i spasili ga 

pred potopom. Advent nas poziva: Budi kao Noa. Budi strpljiv i ne 

gubi vjeru. Ostani svoj i ostani Božji. Isplati se. 

 

• ZAHVALA VRIJEDNIM ŽUPNIM SURADNICIMA 

Započeli smo vrijeme adventa (došašća). Ovo vrijeme u sebi nosi 

puno simbolike i naviješta radost Božića koji dolazi. Drugačije je 

to vrijeme od ostatka godine i redovito traži veći angažman 

župnih suradnika. Zahvaljujem svima koji su dali svoj doprinos 

pri adventskom uređenju crkve u Vukovaru i crkve u 

Bogdanovcima. Hvala za lijepe dekoracije pred našim oltarima, s 

istaknute četiri adventske svijeće. Hvala i za lijepi adventski 

vijenac pred župnom crkvom. Hvala za uredne crkve, uredan 

okoliš, pokošenu travu i pometeno lišće. Nije jednostavno odreći 

se svoga vremena i posvetiti se župi. I zato, dok mnogi smatraju 

da „već će se netko u župi naći“, hvala vama koji ste se našli. 


