
 

 

 

Dan i datum Spomendan Vrijeme 

mise 

Misna nakana 

Nedjelja, 18. prosinca NEDJELJA                        

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

Ponedjeljak, 19. prosinca Svagdan 07:00 Na nakanu 

Utorak, 20. prosinca Svagdan 07:00 Za nestalog Gorana Živkovića 

Srijeda, 21. prosinca Svagdan 07:00 ++ iz obitelji Jelić, Vukoja i Patko 

Četvrtak, 22. prosinca Svagdan 07:00 ++ iz obitelji Roman i + Leonardo 
i Dominik Marjanović 

Petak, 23. prosinca Svagdan 07:00 ++ iz obitelji Drozdovsky i Čanji i 
+ Marijan Bilobrk 

Subota, 24. prosinca BADNJAK                          

(misa polnoćka) 
00:00 Misa za puk 

Nedjelja, 25. prosinca BOŽIĆ                            

(Rođenje Isusovo) 
10:30 Misa za puk 

 

• MISE ZORNICE su i dalje svako jutro u 07:00 sati do Badnjaka. 

• Na Badnjak (subota, 24. prosinca) nema mise zornice. Sveta misa 

je u ponoć, misa polnoćka. 

• Pozivamo svu djecu koja su dolazila na zornice da na Badnjak 

(subota) u 09:00 sati dođu u crkvu i ponesu svoje adventske 

knjižice. Slijede nagrade. 

• Kićenje borova i uređenje crkve Kraljice mučenika za Božić je u 

četvrtak od 18:00 sati. Unaprijed zahvaljujem članovima Župnog 

pastoralnog vijeća, i ostalim župljanima koji im se žele pridružiti 

u ovom poslu, na zalaganju. Hvala i svima koji su borove 

poklonili, kao i onima koji su ih rezali, prevezli i unijeli u crkvu. 

 

Nedjelja, 18. prosinca 2022. 

Župni listić broj: 48/2022. 

VUKOVAR – župna crkva Kraljice mučenika 



 

 

 

 

 

• 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. Darove za investicije 

usmjeravamo za radove na zgradi našeg budućeg župnog 

pastoralnog centra. Radovi su u tijeku. 

• STATISTIKA s brojem katoličkih obitelji koje su za sada 

podmirile svoje obaveze prema Župi u 2022. godini, u odnosu na 

ukupan broj katoličkih obitelji, izgleda ovako: 

 Broj katoličkih 

obitelji 

LUKNO ZA 

2022. GODINU 

DAROVI ZA 

CRKVU U 2022. 

Vukovar 648 201 (31%) 67  (10,33%) 

Bogdanovci 208 94   (45,19%) 15  (7,21%) 

UKUPNO 856 295 (34,46%) 82  (9,57%) 
 

• BOŽIĆNI BLAGOSLOV OBITELJI ove godine započinje                       

27. prosinca. To je utorak nakon Božića. U sljedećem listiću 

donosimo više informacija o blagoslovu i raspored po danima.  

Ove godine blagoslov obitelji započinje u Vukovaru, a potom 

slijedi blagoslov u Bogdanovcima. Nekoliko dana župnik će ići 

sam, a za sada još nije poznato kada će mu se pridružiti neki 

svećenik kao pastoralna pomoć.  

Župnik će ići prema popisu obitelji u župnoj evidenciji, a broj 

obitelji naveden je u gornjoj tablici. Prilikom župnikovog 

posjeta možete i podmiriti svoje obaveze prema Župi. Ukoliko 

netko ne želi blagoslov kuće, može se odjaviti pozivom ili 

osobnim dolaskom u župni ured tijekom ovog tjedna do Božića. 

 

• VELIKA ISPOVIJED u Vukovarskom dekanatu je u tijeku, a u 

ponedjeljak (19. prosinca 2022.) ispovijedamo u vukovarskoj 

crkvi Svetih Filipa i Jakova od 17:00 sati. 

• KALENDARE ZA 2023. GODINU možete kupiti u sakristiji. 

• MISNE NAKANE za prvih šest mjeseci 2023. godine možete 

upisati u sakristiji.  

   



 

Dan i datum Spomendan Vrijeme 

mise 

Misna nakana 

Nedjelja, 18. prosinca NEDJELJA                        

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

Prce i svi iz obitelji Vujeva 

Subota, 24. prosinca BADNJAK                          

(misa polnoćka) 
00:00 ++ Željko Barun i Evica 

Anokić 

Nedjelja, 25. prosinca BOŽIĆ                            

(Rođenje Isusovo) 
09:00 ++ Marin i Marija Ceranac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

• BOROVI ZA CRKVU U BOGDANOVCIMA rezat će se i unositi u 

srijedu, a uređenje crkve za Božić je u četvrtak od 17:00 sati. 

Unaprijed zahvaljujem članovima Župnog pastoralnog vijeća, i 

ostalim župljanima koji im se žele pridružiti u ovom poslu, na 

zalaganju. Hvala i svima koji će borove pokloniti, kao i onima 

koji će ih odrezati, prevesti i unijeti u crkvu.  

• Na Badnjak (subota, 24. prosinca) misa polnoćka u 

Bogdanovcima je točno u ponoć. 

• MISNE NAKANE u Bogdanovcima za prvih šest mjeseci 2023. 

godine možete upisati u sakristiji. 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. 

• VELIKA ISPOVIJED u Vukovarskom dekanatu je u tijeku, a u 

ponedjeljak (19. prosinca 2022.) ispovijedamo u vukovarskoj 

crkvi Svetih Filipa i Jakova od 17:00 sati. 

• KALENDARE ZA 2023. GODINU možete kupiti u sakristiji. 

 

• RASPORED SPREMANJA CRKVE U BOGDANOVCIMA 

23. prosinca (petak):                                          30. prosinca (petak): 

Barun  Katarina         Gelo K. 

Katić Ivanka          Čolaković A. 

Petričević Marija         Ergović S. 

Župan Maja          Vujeva A. 

 

 

 

BOGDANOVCI – crkva Sv. Leopolda Bogdana Mandića 

 



 

• KONCERT DUHOVNE GLAZBE.  Mladi glazbenik Zvonimir 

Kalić i njegov Band Noel imat će danas, na 4. nedjelju došašća 

(18. prosinca), koncert u dvorištu dvorca Eltz, u okviru 

„Adventa u Vukovaru“. Koncert će započeti u 19:30 sati. 

Pripremili su nam bogat duhovno-glazbeni program. 

„Evo, Djevica će začeti i roditi sina                        
i nadjenut će mu se ime Emanuel –                                
što znači: S nama Bog!“            (Četvrta nedjelja došašća, 18. prosinca 2022.) 
 

„S nama Bog“ kao obećanje. 

Nije ovdje riječ samo o obećanju da će se roditi Bog. Ovim 

riječima prorok naviješta dolazak Boga koji je već sada s nama i 

koji će biti s nama. Ovo obećanje ostvarit će se kroz dvije relacije: 

Bog u odnosu prema čovjeku i čovjek u odnosu prema Bogu. 
 

„S nama Bog“ kao Bog. 

Da bismo mi spoznali kakav je Bog u sebi, Isus će svojim rođenjem 

i životom velike milosti donijeti ljudima: zdravlje bolesnima, 

utjehu žalosnima, oprost grješnicima, duhovni i tjelesni mir. Kroz 

sva Isusova čuda mi ćemo se uvjeriti koliko je Bog dobar i koliko 

je silna njegova moć. Isus, utjelovljeni Bog, čudima nije dokazivao 

samo svoje božanstvo, nego, prije svega, Božju ljubav prema 

čovjeku. Prošao je zemljom čineći dobro, a mi smo upoznali kakav 

je Bog prema čovjeku. 
 

„S nama Bog“ kao čovjek. 

Bog se kao čovjek neće dobro „provesti“. Izdvajam samo jedan 

razgovor Isusa i njegovih suvremenika: „Mnoga vam dobra djela 

Očeva pokazah. Za koje me od tih djela kamenujete?“ Odgovoriše 

mu: „Zbog dobra te djela ne kamenujemo, nego zbog hule: što ti — 

čovjek — sebe Bogom praviš“. Dakle, Bog među ljudima nije smio 

biti Bog. Gledali su ga kao čovjeka i samo kao čovjeka. Isus je kao 

čovjek bio vrlo emotivan: ljutio se na farizeje, suosjećao je s 

narodom, plakao nad Jeruzalemom, podnio muku i, konačno, na 

križu je osjetio smrtnu bol. Tako je Bog upoznao kakav je čovjek i 

prema Bogu i prema čovjeku. I, nakon svega, i dalje je s nama Bog. 


