
 

 

 

Dan i datum Spomendan Vrijeme mise Misna nakana 

Nedjelja, 25. prosinca BOŽIĆ                            
(Rođenje Isusovo) 

10:30 Misa za puk 

Ponedjeljak, 26. prosinca Sveti Stjepan, 
prvomučenik 

10:30 + Stjepan i Josip 
Međaković 

Utorak, 27. prosinca Sveti Ivan, apostol 08:00 + Anica Raić 

Srijeda, 28. prosinca Nevina dječica 08:00 Nakana za djecu 

Četvrtak, 29. prosinca Peti dan božićne osmine 08:00 + Martin Bošnjak 

Petak, 30. prosinca Sveta Obitelj  08:00 + Vera Horvat 

Subota, 31. prosinca Sveti Silvestar 
(Stara godina, Zahvalnica) 

17:00 + Karlo i svi iz 
obitelji Durtka 

Nedjelja,                                

01. siječnja 2023. 

MARIJA BOGORODICA                            

(Nova godina) 
10:30 Misa za puk 

 

Zahvaljujem svima koji su dali doprinos ljepoti slavlja adventa i Božića u Vukovaru i 
Bogdanovcima. Hvala ministrantima, pjevačima, čitačima, članovima župnih vijeća i 
svim suradnicima. Hvala gospođama i gospođicama koje spremaju naše crkve i 
koscima koji se brinu za uredan okoliš. Hvala obiteljima i pojedincima koji su za 
crkvu darovali svoje vrijeme, cvijeće, svijeće, oltarnike, adventske vijence, borove i 
ostalo. Hvala svima koji su se uključili u naše akcije pomoći potrebitima, hvala za 
vaše darove za Misije, za Caritas, za časne karmelićanke, kao i za namirnice donirane 
za naše župljane u potrebi. 

Hvala svima vama, dragi vjernici, koji cijelu godinu živite sa svojom župom, koji 
redovito dolazite na svete mise i ostale duhovne sadržaje. Vama, koji nalazite u crkvi 
svoj mir i ispunjenje svojih duhovnih potreba, želim da uvijek ostanete ponizni pred 
Bogom i dobri prema ljudima. Svi smo potrebni Božjeg milosrđa i njegove pomoći, a 
cilj života župne zajednice je upravo u pronalaženju Božje blizine i ljudskom 
zajedništvu. Neka vas sve prati zagovor naše nebeske Majke, Kraljice mučenika, i 
neka vas čuva Božji blagoslov. Sretan vam i blagoslovljen Božić. 

Zvonimir, župnik 

Nedjelja, 25. prosinca 2022., BOŽIĆ 

Župni listić broj: 49/2022. 

VUKOVAR – župna crkva Kraljice mučenika 



•  BLAGOSLOV OBITELJI započinje u utorak, 27. prosinca. 

Župnik će ići prema popisu obitelji u župnoj evidenciji. Prilikom 

župnikovog posjeta možete podmiriti svoje obaveze prema Župi.  

Blagoslov obitelji započinje u Vukovaru, a potom slijedi 

blagoslov u Bogdanovcima. Prvi tjedan će župniku pastoralna 

pomoć biti župnik iz Lovasa i zbog toga su u rasporedu napisana 

dva svećenika. Nedjeljom ne idemo u blagoslov obitelji. U ovom 

broju listića donosimo raspored samo za ovaj tjedan.       

     Blagoslov započinje svako jutro u 09:00 sati. 
 

• RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI (27. – 31. prosinca 2022.) 
 

➢ Utorak, 27. prosinca: 

1. svećenik: Vlahe Bukovca, Islandska, Jelene Kotromanić, Kralja       

                  Petra Svačića, Solidarnosti, Budućnosti. 

2. svećenik: Dragovoljaca HOS-a,  Eugena Kvaternika, Duga. 
 

➢ Srijeda, 28. prosinca: 

1. svećenik: Nova, Orahovička, Bagrema, Ilirska. 
 

➢ Četvrtak, 29. prosinca: 

1. svećenik: Zagorska, Nad prugom, Antuna Mihanovića, Izidora     

                  Kršnjavog, Šokačka. 

2. svećenik: Milovo brdo, Andrije K. Miošića, Trg Drvena pijaca, Petra  

                 Preradovića, Tri ruže, Dore Pejačević, Silvija S. Kranjčevića. 
 

➢ Petak, 30. prosinca: 

1. svećenik: Ive Andrića, Hrvatskog sokola, Radnička. 

2. svećenik: S. Glavaševića, Ukrajinska, V. Lisinskog, Zelena, Zrinska. 
 

➢ Subota, 31. prosinca: 

1. svećenik: A. Hilla, Mala, Vukovarskih vitezova, Vukina, Voćarska. 

2. svećenik: Bogdanovačka, Cvjetno naselje. 



 

Dan i datum Spomendan Vrijeme 

mise 

Misna nakana 

Nedjelja, 25. prosinca BOŽIĆ                            

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

Ceranac 

Ponedjeljak, 26. prosinca Sveti Stjepan, 

prvomučenik 
09:00 ++ iz obitelji Anokić i 

Peradinović 

Subota, 31. prosinca Sveti Silvestar 
(Stara godina, Zahvalnica) 

18:00 U zahvalu 

Nedjelja,                           

01. siječnja 2023. 

MARIJA BOGORODICA                            

(Nova godina) 
09:00 ++ Ruža, Mato i svi iz 

obitelji Gelo i Popović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

• 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. 

Zahvaljujem svima koji su dali doprinos ljepoti slavlja adventa i Božića u Vukovaru i 
Bogdanovcima. Hvala ministrantima, pjevačima, čitačima, članovima župnih vijeća 
i svim suradnicima. Hvala gospođama i gospođicama koje spremaju naše crkve i 
koscima koji se brinu za uredan okoliš. Hvala obiteljima i pojedincima koji su za 
crkvu darovali svoje vrijeme, cvijeće, svijeće, oltarnike, adventske vijence, borove i 
ostalo. Hvala svima koji su se uključili u naše akcije pomoći potrebitima, hvala za 
vaše darove za Misije, za Caritas, za časne karmelićanke, kao i za namirnice 
donirane za naše župljane u potrebi. 

Hvala svima vama, dragi vjernici, koji cijelu godinu živite sa svojom župom, koji 
redovito dolazite na svete mise i ostale duhovne sadržaje. Vama, koji nalazite u 
crkvi svoj mir i ispunjenje svojih duhovnih potreba, želim da uvijek ostanete ponizni 
pred Bogom i dobri prema ljudima. Svi smo potrebni Božjeg milosrđa i njegove 
pomoći, a cilj života župne zajednice je upravo u pronalaženju Božje blizine i 
ljudskom zajedništvu. Neka vas sve prati zagovor naše nebeske Majke, Kraljice 
mučenika, i neka vas čuva Božji blagoslov. Sretan vam i blagoslovljen Božić. 

           Zvonimir, župnik 

 

 
• RASPORED SPREMANJA CRKVE U BOGDANOVCIMA 

30. prosinca 2022. (petak):                                       07. siječnja 2023. (subota): 

Gelo K.          Ćorluka Josipa 

Čolaković A.         Gelo Anđa 

Ergović S.         Gelo Vlatka 

Vujeva A.         Lovrić Ivana 

 

 

BOGDANOVCI – crkva Sv. Leopolda Bogdana Mandića 

 



2022. 

godina 

Broj katoličkih 

obitelji 

LUKNO  DAROVI ZA 

CRKVU  

Vukovar 650 254 (39,07%) 81  (12,46%) 

Bogdanovci 209 107 (51,19%) 18  (8,61%) 

UKUPNO 859 361 (42,02%) 99 (11,52%) 
 

• LUKNO I DAROVI ZA CRKVU. Hvala vama koji ste već 

podmirili lukno i darovali za investicije u Župi. Lukno 

je godišnji doprinos za uzdržavanje župe i župnika. 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. 

 

• UVOĐENJE EURA I NOVI FINANCIJSKI SUSTAV.  

Povodom uvođenja eura u platni promet 

Republike Hrvatske, 1. siječnja 2023., 

Hrvatska biskupska konferencija donijela je 

odluke s obzirom na financijski sustav 

Katoličke Crkve u Hrvatskoj. 

Takse koje Župa plaća prema Nadbiskupiji su veće, kao 

i takse za ono što vjernici uplaćuju u župnu blagajnu.  

Iz mnoštva novih odredbi Nadbiskupskog ordinarijata u 

Đakovu, izdvajam samo nekoliko pristojbi, za koje je 

prema Župi do sada bilo najviše upita: 
 

➢    MISNA NAKANA će od 1. siječnja 2023. biti 7,00 eura. 

➢    LUKNO će od 1. siječnja 2023. biti 20,00 eura po 

paru, odnosno 10,00 eura za punoljetnog pojedinca s 

redovitim primanjima. 

➢    VJENČANJE, s obavljenim administrativnim 

postupkom, od 1. siječnja 2023. će biti 60,00 eura. 

➢    SPROVOD će od 1. siječnja 2023. biti 50,00 eura. 

➢    KRIZMA će od 1. siječnja 2023. biti 30,00 eura. 


