
 

 

 

 

 

 

Dan i datum Spomendan Vrijeme 

mise 

Misna nakana 

Nedjelja, 04. prosinca NEDJELJA                              

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

(misu predvodi vlč. Miro Tomas, 

duhovnik Pokreta Božjeg milosrđa) 

Ponedjeljak, 05. prosinca Svagdan 07:00 ++ Vera Kruljac i Marija 
Budić 

Utorak, 06. prosinca Sveti Nikola, biskup 07:00 + Tomo i Anica Bertović 
i + iz obitelji Marinović, 

Hlatki, Majić i Bosnić 

Srijeda, 07. prosinca Svagdan 07:00 ++ Pero, Milka i svi iz 
obitelji Glamočak 

Četvrtak, 08. prosinca Bezgrješno začeće 

BDM 
07:00 Na nakanu za nerođene; 

+ vlč. Josip Pungčar 

Petak, 09. prosinca Svagdan 07:00 + Anica Bekić 

Subota, 10. prosinca Svagdan 07:00 Za duše u čistilištu 

Nedjelja, 11. prosinca NEDJELJA CARITASA                              

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

 

• ŽUPNE KATEHEZE U ADVENTU NEMA NI ZA OSNOVNU NI ZA 

SREDNJU ŠKOLU, ali zornice su najljepša priprava za Božić! 

 

 

 

Nedjelja, 04. prosinca 2022. 

Župni listić broj: 46/2022. 

VUKOVAR – župna crkva Kraljice mučenika 

• MISE ZORNICE su svako jutro od ponedjeljka do subote u 

07:00 sati u župnoj crkvi. 

• Sveti Nikola nam dolazi u utorak (06. prosinca) na zornicu. 

• SLJEDEĆA NEDJELJA (11. prosinca) je Nedjelja Caritasa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

• 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. 

• VELIKU ISPOVIJED planirajmo unaprijed. U crkvi Kraljice 

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

sati.  

✓ 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 ponedjeljak, 

19. prosinca, u 17:00 sati. 

 

• ISPOVIJED BOLESNIKA u Vukovaru je u ponedjeljak i utorak 

prije podne, a u Bogdanovcima u srijedu i četvrtak prije podne.  

Prijavite bolesnike za ispovijed samo ako ima novih, odnosno 

ako ih do sada župnik nije redovito pohodio. 

• NEDJELJA CARITASA. Tradicionalno se 3. adventska nedjelja 

obilježava kao Nedjelja Caritasa. Tako će se i ove godine,        

11. prosinca, uz slogan “Pratit će ih radost i veselje” (Iz 35, 10)                   

u svim župama Hrvatske biskupske konferencije prikupljati 

darovi vjernika za župni, biskupijski i nacionalni Caritas. 

Prikupljenim darovima lakše će se pomoći potrebitima u ovo 

predblagdansko doba. 

• UPIS MISNIH NAKANA za prvih šest mjeseci 2023. godine 

započinje od nedjelje 11. prosinca. 

 

 



 

 

 

 

Dan i datum Spomendan Vrijeme 

mise 

Misna nakana 

Nedjelja, 04. prosinca NEDJELJA                               

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

Matija, Mijat, Mila i svi 

iz obitelji Tomić 

Četvrtak, 08. prosinca Bezgrješno začeće BDM 09:00 Na nakanu 

Nedjelja, 11. prosinca NEDJELJA CARITASA                                  

(3. adventska nedjelja) 
09:00 ++ Lucija Bosnić i 

Regina Čikanović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

• ŽUPNA KATEHEZA za prvopričesnike i krizmanike tijekom 

adventa se ne održava 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. 

• ISPOVIJED BOLESNIKA u Vukovaru je u ponedjeljak i utorak 

prije podne, a u Bogdanovcima u srijedu i četvrtak prije podne.  

Prijavite bolesnike za ispovijed samo ako ima novih, odnosno 

ako ih do sada župnik nije redovito pohodio. 

•  

• RASPORED SPREMANJA CRKVE U BOGDANOVCIMA 

10. prosinca (subota):                                                               17. prosinca (subota): 

Tadijanović R.         Barun Z. 

Mihajlović Z.          Vukić I. 

Prce A.           Rumenjak Ž. 

Mihajlović L.          Barun S. 

 

 

 

• NEDJELJA CARITASA. Tradicionalno se 3. adventska nedjelja 

obilježava kao Nedjelja Caritasa. Tako će se i ove godine, 11. 

prosinca, uz slogan „Pratit će ih radost i veselje“ (Iz 35, 10) u svim 

župama Hrvatske biskupske konferencije prikupljati darovi vjernika 

za župni, biskupijski i nacionalni Caritas. Prikupljenim darovima 

lakše će se pomoći potrebitima u ovo predblagdansko doba. 

 

BOGDANOVCI – crkva Sv. Leopolda Bogdana Mandića 

 



 

 

 

 

• Druga nedjelja došašća, 04. prosinca 2022. 

„U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo 
se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: 
Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat 
pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med.“ 

      (iz Evanđelja po Mateju)  
 

Čudan lik, Ivan Krstitelj. U odjeći od devine dlake, s kožnim pojasom 

oko bokova, kaže Evanđelje. I gledaj samo kako se zdravo hranio: 

skakavci i divlji med. Danas bi taj skupio jako puno pratitelja na 

društvenim mrežama. Bio bi utjecajan, zanimljiv i modnim kreatorima 

i nutricionistima. 

Jedan neobičan čovjek, Bogu tako drag, bio je glas u pustinji. Na prvi 

pogled, čini se, glas u pustinji nema smisla. U pustinji nema nikoga. 

Ipak, Ivanov glas u pustinju je dozvao mnoge. Dolazili su, promatrali 

ga, čudili se, slušali i odlazili zbunjeni, ali i duhovno obnovljeni. Ivan je 

uspio dokazati da je svijet potreban pustinje.  

Došašće je naše vrijeme, ako doista želimo dovesti u red svoj život. Glas 

i dalje viče: „Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!“ Ali mi ga 

ne čujemo. Ne čujemo zbog slušalica u ušima, ne čujemo zbog buke 

automobila, ne čujemo zbog toga što ne možemo sve slušati u isto 

vrijeme. I tako smo prestali slušati. Najprije glas savjesti, a onda i 

ljude. U isto vrijeme mi slušamo, tipkamo, pričamo, vozimo, planiramo, 

kuhamo, radimo… izgaramo. Ali uporno uvjeravamo sebe kako imamo 

sposobnost „multitaskinga“, kako možemo više poslova i zadataka 

obavljati istovremeno, a ničemu se istinski ne posvećujemo.  

I zato se onom glasu koji nam govori: „Pripravite put Gospodinu, 

poravnite mu staze!“, ne odazivamo. Nemogućom misijom smatramo 

čak i samo u svoj raspored nekako negdje ubaciti duhovnost. Bila to 

misa, molitva, razmatranje u tišini ili neki drugi oblik pustinje – puno 

je to. Druga su vremena, novo je doba, moderno. Bog kao da to ne 

razumije, zar ne? I upravo zato „izgaramo“ i na radnom mjestu, i u 

obiteljskim ulogama, i šire. Dolazimo do stadija apsolutne iscrpljenosti 

i neučinkovitosti, jer smo dali sebe na krivi način i na krivom mjestu. 

Ivan Krstitelj, koliko god bio čudan, poziva nas da prepoznamo ono 

bitno i tome se ozbiljno posvetimo: najprije sebi i svojoj savjesti. 


