
 

kraljica-mucenika.djos.hr 

Nedjelja, 29. siječnja 2023.  
župni listić broj: 05/2023. 

N 29. 01. NEDJELJA 10:30 Za puk 

P 30. 01. Svagdan ---- Nema svete mise (osim sprovodne) 

U 31. 01. Sveti Ivan Bosco 18:30 + Živko i svi iz obitelji                      
Marijanović i + Andrija i svi 
iz obitelji Tadijanović 

S 01. 02. Svagdan 18:30 ++ Marija i Šime Galić 

Č 02. 02. Prikazanje Gospodinovo 

- Svijećnica, blagdan 
18:30 ++ Ivan i Anđa Bosnić 

P 03. 02. Sveti Blaž 18:30 ++ Josip i Tereza Salji 

S 04. 02. Svagdan 08:o0 ++ Ivan i Milka Prpa 

N 05. 02. 
 

NEDJELJA 

 

10:30 
 

Za puk 

VUKOVAR – župna crkva Kraljice mučenika 

 U četvrtak (02. veljače) je Svijećnica, blagdan. Na svetu misu  

ponesite svijeće za blagoslov. Ponesite i prikladnu zaštitu kako 

biste sačuvali svoje ruke i crkvene klupe od voska. 

 U petak (03. veljače) spomendan je svetoga Blaža, a uz njega se 

tradicionalno moli blagoslov grla.  

• Na kraju mise svećenik moli nad svakim vjernikom: „Po zagovoru 

svetoga Blaža, biskupa i mučenika, oslobodio te Bog bolesti grla i svakog 

drugog zla. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.“ 

 Petkom nakon večernje svete mise održava se biblijski sat, u             

župnoj dvorani, u Vukovaru. Upoznajmo kontekst nastanka i    

teološko-biblijsku poruku nedjeljnih odlomaka Svetoga pisma. 

Tako ćemo se, s većim razumijevanjem biblijskih tekstova,  bolje                 

pripraviti za nedjeljno euharistijsko slavlje. 



 

Spremanje crkve u Vukovaru 

04. veljače (subota):  
Bilić Sanja 
Draganić Irena 
Drobac Ivana 
Dudić Ankica 
Totar Nikolina 

11. veljače (subota):  
Čotar Vera 
Ćaran Zlata 
Dujmović Ana 
Kovač Slavica 
 

18. veljače (subota):  
Kovač Agata 
Kunović Slavica 
Maljak Snježana 
Zera Katica 

 ŽUPNA KATEHEZA ZA KRIZMANIKE (2. razred srednje 

škole) održava se u dvije manje skupine. I dalje je                  

termin susreta srijeda u 20:30 sati. Evo rasporeda: 

 PRVA PRIČEST U VUKOVARU: 16. travnja (nedjelja) 
 PRVA PRIČEST U BOGDANOVCIMA: 23. travnja (nedjelja) 

 KRIZMA U VUKOVARU: 07. svibnja (nedjelja) 

• Srijeda, 01. veljače 2023.: 
 

1. LUKETIĆ KARLO 

2. MALTAŠIĆ IVAN 

3. MARŠIĆ LEON 

4. PAUN BORNA  

5. PENDIĆ MIRTA 

6. PŠENICA PETRA 

7. PUŠAK MARIJA 

8. SEILER MARIJA 

9. SMIČIĆ LUCIJA 

10.SMIČIĆ LUKA 

11. STJEPANOVIĆ ANDREA 

12. ŠALDIĆ TEA 

13. TOKIĆ BRUNO 

14. TOMAS THOMAS 

15. TOTAR JAN 

16. ZERA LEON 

• Srijeda, 15. veljače 2023.:   
                        

1. ASTALOŠ EMA 

2. BAJAC IVA 

3. BELČIĆ NINA 

4. ČOVIĆ LUKA 

5. KOVAČEVIĆ ANTONIO 

6. PALJUŠAJ SIMON 

7. ČUTURA FILIP 

8. FILIPOVIĆ DENIS 

9. GRGETA BOGNER TOMISLAV 

10. HEKIĆ LUKA 

11. HORVACKI ZIVALOV SARA 

12. KNEŽEVIĆ JOSIPA 

13. KOLAREVIĆ LUKA 

14. KOMAROMI DAVID 

15. KOVAČ PETAR 

16. LUČIĆ LINA 

 ŽUPNA KATEHEZA ZA PRVOPRIČESNIKE je u utorkom u 

15:00 sati. Ako prvopričesnici nisu kršteni u ovoj župi, trebaju 

već sada donijeti potvrde o svom krštenju.  



 

BOGDANOVCI – crkva Sv. Leopolda Mandića 

N 29.               
siječnja 

NEDJELJA                    
(IV. kroz godinu) 

09:00 + Slavko Brajko i svi pokojni iz                 
obitelji Brajko i Stojanović 

Č 02.               
veljače 

PRIKAZANJE                                     

GOSPODINOVO 

(Svijećnica) 

* misa s obredom                                          
blagoslova svijeća. 

17:00 Na nakanu 

P 03.              
veljače 

Sveti Blaž (Vlaho) 

* nakon mise slijedi 
obred blagoslova grla 
po zagovoru svetoga 

Blaža, biskupa i 
mučenika. 

17:00 Na nakanu za zdravlje       
(Draga Marić) 

N 05.               
veljače 

NEDJELJA                    
(V. kroz godinu) 

09:00 + Mario Katić 

Raspored spremanja crkve u Bogdanovcima 

04. veljače 2023. (subota): 

Gelo K. 

Čolaković A. 

Ergović S. 

Vujeva A. 

11. veljače 2023. (subota): 

Ćorluka Josipa 

Anđa Gelo 

Vlatka Gelo 

Ivana Lovrić 

 Župna kateheza za krizmanike (2. razred srednje škole) je                 

srijedom, u Vukovaru, u 20:30 sati, prema skupinama                   

kako su formirane na prethodnoj stranici župnog listića. 

 Župna kateheza za prvopričesnike (3. razred osnovne                 

škole) je u četvrtak, u Bogdanovcima, u 16:00 sati. 

 U četvrtak je blagdan Prikazanja Gospodinovog, Svijećnica. Na 

svetu misu u 17:00 sati ponesite i svijeće za blagoslov. 

 (...i potrudite se svoje ruke i crkvene klupe sačuvati od voska). 
 

 U petak je sveti Blaž, a sveta misa je u 17:00 sati. Sve vjernike, a 

posebno djecu i mlade, pozivam na misu i pristupanje obredu 

blagoslova  grla po zagovoru svetoga Blaža, biskupa i mučenika. 



 

Župni listić izdaje: Župa BDM Kraljice mučenika ■ Adresa: Vlahe Bukovca 46,                              
32000 Vukovar ■ odgovara: vlč. Zvonimir Martinović, župnik ■ Telefon: 00385 (0)32 297-949                                     

e-mail: zupa.kraljice.mucenika.vu@gmail.com ■ IBAN: HR2524070001100414842 

„Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko.“ (Mt 5,3) 

 

Ovo je prvo blaženstvo koje je Isus izrekao u svom govoru na            

gori. Biti siromašan duhom ovdje se ne smije tumačiti kao da je 

riječ o nedostatku duha ili manjku inteligencije. Biti siromašan 

duhom najjasnije se može prevesti siromaštvom „u duhu“.               

Dakle, živjeti u duhu siromaštva dobar je put.  

Ne mora čovjek nužno biti siromašan materijalnim dobrima, ne 

mora živjeti u materijalnom siromaštvu da bi bio na putu                 

ostvarenja kraljevstva nebeskoga. Imati, a ne biti navezan - to 

znači živjeti u duhu siromaštva. Siromaštvo i nedostatak                        

materijalnih dobara nisu zajamčeni put spasenja, ali živjeti u           

duhu siromaštva - slobodno i dragovoljno odricati se i dijeliti 

drugima - jest put ostvarenja kraljevstva nebeskoga.  

Dakle, kraljevstvo nebesko nije ni vremenski ni prostorno                

ograničen pojam. Kraljevstvo nebesko može biti uvijek ovdje i 

baš sada. To je novi odnos među ljudima na temelju zapovijedi 

ljubavi. Kada i gdje će se ono ostvariti, ili kada i gdje se                                

kraljevstvo nebesko već sada ostvaruje, to ovisi o nama. Bog nam 

je dao život kao priliku za dobro. 

Misao uz nedjeljni odlomak Evanđelja (29. siječnja 2023.) 

Tečaj priprave za ženidbu u Vukovarskom dekanatu                 

održava se dva puta godišnje u Pastoralnom centru 

"Sv.Bono“ (samostansko dvorište). Zaručnici mogu birati               

odgovara li im više ožujak ili rujan. Tečaj se održava kroz 

dva tjedna utorkom, srijedom i četvrtkom, s početkom u 

19:00 sati. U 2023. godini termini su: 

 ožujak: 7., 8. i 9.; 14., 15. i 16. 

 rujan: 5.,6. i 7.; 12., 13. i 14.  

TEČAJ PRIPRAVE ZA ŽENIDBU u 2023. godini 


