
 

 

 

 

 

 

Dan i datum Spomendan Vrijeme 

mise 

Misna nakana 

Nedjelja, 11. prosinca NEDJELJA CARITASA                              

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

Ponedjeljak, 12. prosinca Svagdan 07:00 + Jozo Ćaleta 

Utorak, 13. prosinca Sveta Lucija 07:00 ++ Mira i Šimo Šikić, Branka 
Petrošević, Ljerka Zimski i svi 
iz obitelji Mesaroš i Diberto 

Srijeda, 14. prosinca Sveti Ivan od Križa 07:00 ++ Mihajlo, Justina i svi iz 
obitelji Zera 

Četvrtak, 15. prosinca DAN VELIKE 

ISPOVIJEDI U ŽUPI 
07:00 ++ iz obitelji Karaula i Trivić 

Petak, 16. prosinca Svagdan 07:00 ++ Ivan, Tomo i svi iz obitelji 
Rumenjak i za zdravlje unuke 

Subota, 17. prosinca Svagdan 07:00 ++ Kata Pranjić, Ljubica Kolak 
i ++ iz obitelji Pranjić i 
Karaula 

Nedjelja, 18. prosinca NEDJELJA                        

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

 

• VELIKA ISPOVIJED u crkvi Kraljice mučenika je u četvrtak, 

15. prosinca, u 16:30 sati. Iskoristite prisutnost većeg broja 

svećenika. Školska djeca (osnovna i srednja škola), a posebno 

krizmanici, ne smiju propustiti sakrament ispovijedi! 

 

 

 

Nedjelja, 11. prosinca 2022. 

Župni listić broj: 47/2022. 

VUKOVAR – župna crkva Kraljice mučenika 

• MISE ZORNICE su svako jutro od ponedjeljka do subote u 

07:00 sati u župnoj crkvi. 

• ŽUPNE KATEHEZE U ADVENTU NEMA NI ZA OSNOVNU NI 

ZA SREDNJU ŠKOLU, ali zornice su najljepša priprava za 

Božić. Ispovijed je u četvrtak. 



 

 

 

 

 

 

 

 

• DANAS JE NEDJELJA CARITASA.  Tradicionalno se 3. adventska 

nedjelja obilježava kao Nedjelja Caritasa. U svim župama Hrvatske 

biskupske konferencije danas će se prikupljati darovi vjernika za župni, 

biskupijski i nacionalni Caritas. Prikupljenim darovima lakše će se 

pomoći potrebitima u ovo predblagdansko doba. Poruku varaždinskog 

biskupa Bože Radoša, predsjednika Hrvatskog Caritasa, prigodom 

Nedjelje Caritasa, pročitajte na zadnjoj stranici župnog listića ili na 

službenoj internet stranici naše župe: http://kraljica-mucenika.djos.hr, 

skenirajući QR kôd na naslovnici listića. 

•  
• LUKNO I DAROVI 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 vam napraviti. 

• TRAJNO EUHARISTIJSKO KLANJANJE. Kako se navršila godina dana 

uspješne realizacije duhovnog projekta Trajnog euharistijskog 

klanjanja u Vukovaru, koordinatori ove pobožnosti danas će vam u 

klupama ostaviti prijavnice kao podsjetnik da se i vi uvijek možete 

priključiti i sudjelovati jedan sat tjedno na euharistijskom klanjanju u 

crkvi Svetog Roka. Prijavnice možete ispuniti odmah u crkvi ili ih 

ponijeti kući pa vratiti ispunjene u župu. 

• VELIKA ISPOVIJED u drugim vukovarskim župama: 

✓ 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. 

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

uredu. Vukovarski katolički kalendar dolazi s fotografijama oltara, 

oltarnih slika i zaštitnika svih župa Vukovarskog dekanata. Imamo 

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

• UPIS MISNIH NAKANA za prvih šest mjeseci 2023. godine započinje od 

danas (nedjelja, 11. prosinca). Upis nakana dogovorite u obitelji, da se 

ne ponavljaju, kako bi što više obitelji dobilo priliku upisati misu. 

• ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ 
 

Marin Levaković iz Tovarnika (Župa Svetog Mateja, apostola),  

sin Tomislava i Margite, rođen u Vinkovcima 28. lipnja 1995. 

& 

 Nensi Otrok iz Vukovara (Župa BDM Kraljice mučenika),  

 kći Antuna i Gabrijele, rođena u Rijeci 18. studenoga 1996. 

vjenčat će se u Vukovaru, u župnoj crkvi Kraljice mučenika,               

u subotu, 17. prosinca 2022. u 17:00 sati.     

             

http://kraljica-mucenika.djos.hr/


 

 

 

 

Dan i datum Spomendan Vrijeme 

mise 

Misna nakana 

Nedjelja, 11. prosinca NEDJELJA CARITASA                                  

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

Čikanović 

Četvrtak, 15. prosinca VELIKA ISPOVIJED u 

16:00, nakon ispovijedi 

slijedi sveta misa 

16:30 ++ iz obitelji Kovačević 

Nedjelja, 18. prosinca NEDJELJA                        

(4. adventska nedjelja) 
09:00 ++ Milka i Mato Vukić, Ana 

Prce i svi iz obitelji Vujeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

• ŽUPNA KATEHEZA za prvopričesnike i krizmanike tijekom adventa 

se ne održava zbog župnikovih redovitih svećeničkih obaveza u 

ovom razdoblju. Školska djeca (osnovna i srednja škola), a posebno 

krizmanici, ne smiju propustiti sakrament ispovijedi! 

• VELIKA ISPOVIJED u Bogdanovcima je u četvrtak, 15. prosinca, u 

16:00 sati. Iskoristite prisutnost većeg broja svećenika. Nakon 

ispovijedi slijedi sveta misa.  

• UPIS MISNIH NAKANA u Bogdanovcima za prvih šest mjeseci 2023. 

godine započinje od danas (nedjelja, 11. prosinca). Princip vam je 

već poznat: jedna misa je u Bogdanovcima nedjeljom i jedna 

sredinom tjedna. Upis nakana dogovorite u obitelji, da se nakane ne 

ponavljaju, kako bi što više obitelji dobilo priliku upisati misu. 

• RASPORED SPREMANJA CRKVE U BOGDANOVCIMA 

17. prosinca (subota):                                                      24. prosinca (subota, Badnjak): 

Barun Z.          Barun  Katarina 

Vukić I.          Katić Ivanka 

Rumenjak Ž.         Petričević Marija 

Barun S.          Župan Maja 

 

 

• DANAS JE NEDJELJA CARITASA.  Tradicionalno se 3. adventska 

nedjelja obilježava kao Nedjelja Caritasa. Uz slogan iz Knjige 

proroka Izaije “Pratit će ih radost i veselje” (Iz 35, 10), u svim župama 

Hrvatske biskupske konferencije danas će se prikupljati darovi 

vjernika za župni, biskupijski i nacionalni Caritas. Prikupljenim 

darovima lakše će se pomoći potrebitima u ovo predblagdansko doba. 

Poruku varaždinskog biskupa Bože Radoša, predsjednika Hrvatskog 

Caritasa, prigodom Nedjelje Caritasa, pročitajte na zadnjoj stranici 

župnog listića ili na službenoj internet stranici naše župe: 
http://kraljica-mucenika.djos.hr, skenirajući QR kôd na naslovnici listića. 

• . 

 

BOGDANOVCI – crkva Sv. Leopolda Bogdana Mandića 

 

http://kraljica-mucenika.djos.hr/


 

 

 

 

„Pratit će ih radost i veselje“ - poruka varaždinskog biskupa Bože Radoša, predsjednika 
Hrvatskog Caritasa, prigodom Nedjelje Caritasa, 11. prosinca 2022. 

 

Približavajući se Božiću, Crkva svoje vjernike poziva na darivanje kako bi produbila radost 
iščekivanja Božjeg pojavka među nama. Treću nedjelju došašća nazivamo Nedjeljom „gaudete“ – 
radosti i, u našoj Crkvi, Nedjeljom Caritasa – ljubavi. Ona nas poziva na radost i ljubav: raskošno 
opjevane u riječima proroka Izaije; stidljivo, dojmljivo i lijepo urezane su u biće proroka došašća – 
Ivana Krstitelja. Želimo dotaknuti ljepotu ljubavi i radosti u njegovoj osobi. Već nam je prošla 
nedjelja približila taj tipični lik došašća, no Evanđelje današnje nedjelje Ivana Krstitelja 
predstavlja u sasvim novoj situaciji, u potpuno drugačijem položaju. Ivan više nije u pustinji, 
njegov glas ne odjekuje jordanskom dolinom. Ne traži ga više mnoštvo, ne slijevaju se mase iz 
Jeruzalema i Judeje da bi čule njegove prodorne riječi. Utihnula su pitanja Ivanu: „Što nam je 
činiti?“, ne stvaraju se kolone grešnika koji traže krštenje. Ivan se nalazi u tamnici. Ne pokazuje 
prstom na Jaganjca koji oduzima grijehe svijeta. Ivan je sâm, zatvoren u tvrđavi, na ispitu vjere. 
Ne odgovara više na pitanja, nego sam traži odgovore. Očekivani Mesija nije onakav kakvog je 
očekivao. Očekivao je 'vatru', 'vjetar', 'vihor', a Isus je 'blagi povjetarac'. Govorio je o žetvi, o sječi 
stabla, a Isus o sjemenu i sijaču, o rataru koji posvuda baca sjeme s beskrajnom strpljivošću. 
Strpljivo sije i čeka dragocjeni urod zemlje. Ivan je zamišljao Mesiju stroga lica s vijačom koji 

odvaja žito od kukolja i sjekirom koja siječe stablo koje ne donosi ploda, tj. odvaja dobro od zla. 
Isus, s druge strane, ima ruku Božje nježnosti i pruža je svima. Jede s carinicima i grešnicima, 
prima ih u svoje društvo, odabire ih za apostole, daje do znanja da za Boga nema izgubljenog 
čovjeka. Bog je spreman platiti i najvišu cijenu da ga spasi. Bog nadilazi naša očekivanja i 
iznenađuje nas, zato je vjera otvoreni put s Bogom koji uključuje spremnost na iznenađenja. 
Uvijek je to put poniznosti i put pitanja koja dosežu vrhunac u Ivanovom pitanju: „Jesi li ti Onaj 
koji ima doći ili drugoga da čekamo?“. Postavljanje pitanja otvara prostor novosti i slobode. Preko 
njih se rađa odgovor koji pročišćava vjeru i bistri sliku o Bogu. Sumnja, iz koje se rađaju pitanja, 
natopljeno je tlo na kojem vjera sazrijeva, otkriva se kao most između očekivanoga (s ljudske 
strane) i objavljenoga (s Božje strane). Bog je drugačiji od ljudskih očekivanja. Objavljuje nam se 
kakav jest. Zanimljivo, na Ivanovo pitanje Isus ne odgovara ni potvrdno ni niječno, niti govori o 
sebi, nego širi pogled na znakove koji upućuju na njega, zasijao ih je svojim svjetlom i oni su 
sada uzrasli, da bi stvorio prostor radosti i slobode. Čežnja proroka Izaije, koja je godinama 
odzvanjala, dolazi do ostvarenja: „Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, 
mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje“. Za Isusa je dovoljno sjeme koje je posijano i 
raste, skriveno očima tijela, a vidljivo očima vjere, nade i ljubavi, očima srca. Idite, javite što ste 
vidjeli. Vide stado malenih oko Isusa: Slijepe koji su progledali – Isusov pogled otvorio im je oči 
srca, otvorio dubinu i pokazao prostor nade. Hrome koji su prohodali – oko Njega su oni koje je 
podigla snažna ruka Božje dobrote i podiže ih svaki puta kada padnu. Očišćene gubavce – bili su 
odvojeni od Boga i ljudi, sada su Isusovi intimni prijatelji. Gluhe koji čuju – Božja riječ probila je 
njihovu gluhoću, odrekli su se svojih očekivanja i prihvatili Božja obećanja. Mrtve koji ustaju – 
Božja ljubav ulazi u grob njihove nutrine, hladnoća groba pretvara se u kolijevku života. 
Siromahe kojima se naviješta Kraljevstvo Božje – Bog se ne naslanja na moćnike zemlje, nego na 
svoje prijatelje, one koji su u svome životu napravili mjesta za Njega, na malu obitelj koja ga 
slijedi. Neočekivano Ivanovo pitanje dobiva odgovor u Isusovom pitanju koje postavlja o Ivanu: 
„Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja?“ Ivan nije trska koja se prigiba prema 
zemlji, koju moćnici svijeta mogu saviti. Ne može ga slomiti vjetar ljudskih moći i pritisaka. On je 
neosvojiva tvrđava. Nosi ga vjetar Duha Svetoga; samo ga On privija prema zemlji da zakopa 
vlastita očekivanja i dade se zasijati obećanjima koja već u sijanju nagovješćuju radost žetve. 
Isus mu neizravno daje vidjeti da pripada istoj družini – Njegovim siromasima. Bog na čudesan 
način sije sjeme ljubavi u naša srca, u kojima se zatim nastanjuje radost. U našu sljepoću sije 
svjetlost, našoj hromosti daje sigurnost, obogaćuje čistoćom naše gubave odnose, protresa grob 
da bi utisnuo život. Diskretno poziva da drugi otkriju ljepotu koja se krije u Božjem sjemenu, koje 
je posijao u naše srce i stavio u naše bisage. Nedjelja Caritasa prilika je da i mi posijemo sjeme 
dobrote, dobra djela, kojima siromasima naviještamo kraljevstvo nebesko. Dobra djela kojima 
smo zasijani i koja sijemo, dat će nam siguran i dobar signal – osjećaj radosti i veselja – jesmo li 
na pravom putu prema Božiću. Ohrabrimo se posijati sjeme kako bismo ubrali božićnu radost. 


