
                            VRPOLJE – raspored  Sv. Misa i nakane                                                         

Ponedjeljak, 27. 3. –Sv. Rupert, sv. Ivan Damašćanski, Lidija - - - (nema sv. Mise)                                                                                                                                              

Utorak, 28. 3.- - - - - Sv. Priska, bl. Ivana Marija, Renato, Sonja, Nada - - - 18:00 h                                     

►† Nedjeljko Maglić ; † Ruža i Mato Begić                          (Križni put u 17:30 h)                                                                                

Srijeda, 29. 3. - – - - Sv. Siksto III., p., sv. Bertold, Eustazije, Jona,Ludolf- 18:00 h        

►† Nedjeljko Maglić ; za zdravlje                                                                                                                                                                                          
Četvrtak, 30. 3.- - -  Sv. Leonarda, sv. Ivan Klimak, Bogoljub, Amadeus - -18:00 h        

►† Terezija i Antun, god. Miošević i pok. iz obitelji ; na nakanu                                                                                                                                                                                                                                                                               
Petak, 31. 3.- - -  -- Sv. Benjamin, sv. Balbina, Natalija, Ljubomir- - - - 18:00 h                   

►† Đuro Kedveš ; za zdravlje ; za duše u čistilištu                 (Križni put u 17:30 h)                                                                                                                                                                                                        

Subota, 1. 4. – - - - - Sv. Marija Egipatska, sv.Venancije, sv. Hugo- - - - - - - -8:00 h       

 - ►† Nedjeljko Maglić ; za duše u čistilištu 

                      -prva subota: molitva za svećenička i redovnička zvanja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Nedjelja, 2. 4. - 5. KORIZMENA –Gluha, sv. Franjo Paulski- - - - -8:00 i 11:00 h                                                                                           

-  8:00 h -►† Zora Ćorluka ; pok. iz obitelji Kolobarić ; pok. iz obitelji Vuksan ; 

                     † Ivica Komadina i pok. iz obitelji                                         
-11:00 h – pro populo                                                    (Križni put u 7:30 i 10: 30 h)                     

                             ČAJKOVCI – raspored  Sv. Misa i nakane  

Četvrtak, 30. 3. - - - - - - - - -  ( Križni put utorkom i petkom u 17:30 h) - - -17:00 h                                       

Nedjelja, 2. 4. - 5. KORIZMENA - Gluha–- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 9:30 h  
 

                               Obljetnica smrti  pape svetog Ivana Pavla II.   

                                                    „ Lasciatemi andare – Pustite me da odem.“ Tim je                                 

                                                    riječima, kažu najbliži suradnici, papa Ivan Pavao II.                   

                                                    posljednjih dana života izražavao želju za odlaskom                                    

                                                    u Očev dom. A Otac, vječni  Bog kojemu je cijeloga                          

                                                    života vjerno služio, pred  svoje  ga je lice pozvao u                                

                                                    subotu 2. travnja 2005. g., navečer  u 21 sat  i 37 mi-                        

                                                    nuta. Više od  sedamdeset tisuća vjernika na Trgu sv.                                   

                                                    Petra –u ime cijeloga svijeta– molilo je na koljenima                                  

                                                    krunicu sa svijećama u rukama , dok se plam svijeće                             

                                                    života velikog i od svih naroda ljubljenog pape Ivana                              

                                                    Pavla II. gasio pred očima svijeta. Nikada i nigdje ni-                         

                                                    je u povijesti zabilježeno da su oči cijeloga svijeta bi-                    

                                                    le usmjerene prema jednoj umirućoj osobi koja je za-                               

                                                    dužila svijet dobrotom, ljubavlju, opraštanjem, savje-                      

                                                    tima, lijepom riječi i nadasve Božjim blagoslovom ši-                

reći po cijelom svijetu  Evanđelje. Svakim danom njegova teška bolest je sve više i vi-                          

še slamala njegovo krhko tijelo. Koliko pati vidjelo se prema bolnim izrazima na licu,                    

a na Uskrs, par dana prije smrti, ostao je i bez glasa. Ti bolni izrazi patnje postali su                     

svjetskom povijesnom baštinom i onime što su vatikanski kroničari odmah nazvali nje-                       

govom najrječitijom, najjačom enciklikom (poslanicom) –„enciklikom patnje“                                   

    Župna kateheza za prvopričesnike 

    - u Vrpolju: subota, 1. travnja u 9 sati samo za prvopričesnike ( Čajkovčani i  

    Vrpoljčani zajedno). Ostala školska djeca župnu katehezu nastaviti će poslije    

    Uskrsnih blagdana.  

     Župna kateheza za krizmanike  

    U Vrpolju, u nedjelju, 2. travnja, u 12:15 h                                                                                

    -------- 1. i  2. razredi srednjih škola--------   

            (Čajkovčani i Vrpoljčani zajedno) 

                                     Darovi za crkve - (nastavak) 
    408. Ljilja i Darko Mandarić. ..300 kn    411. Obitelj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 kn 

    409. Dubravko Tandarić . . . . ..160 kn    412. Julka, Sandra i Jozo Abramović. . 150 kn 

    410. Obitelj . . . . . . . . . . . . . . . 300 kn    413. Veronika i Anton Marijanović . . . 200 kn  

                                                                                                        Hvala darovateljima! 

    Preuzimanje arhivskog gradiva župe Vrpolje  

    Dana 28. veljače 2017.g., uz odobrenje Nadbiskupa i metropolite Đakovačko-os- 

    ječke nadbiskupije mons. dr. Đure Hranića, iz prostora arhiva župnog ureda Žu- 

    pe Rođenje sv. Ivana Krstitelja u Vrpolju preseljena je većina arhivskog gradiva 

    župe. U župnom uredu zadržano je samo gradivo mlađe od 2000. godine, potre-   

    bno za poslovanje župnog ureda, kao i dvije najstarije knjige Spomenice, dok je 

    sver drugo gradivo predano Nadbiskupijskom arhivu u Đakovu. Radi se o deset 

    transportnih kutija arhivskog gradiva, knjiga i spisa župe i dekanata. Gradivo će    

    biti sređeno i složeno u prostorima Nadbiskupijskoga arhiva u Đakovu.  

    O primopredaji je načinjen primopredajni zapisnik.                 (originalan zapis)  

    Iz zapisnika o primopredaji: 

    - Knjige: 58 knjiga ( matične knjige, urudžbeni zapisnici, stanje duša, luknarske   

    knjige, knjige okružnica, knjige vjeronaučnih evidencija, knjige blagajničkih dne-    

    vnika, knjige misnih intencija itd.) 

     - Spisi : spisi župe; tekući spisi, računi, ženidbeni spisi za razdoblje od oko 1997. 

    godine do 1999. godine. Spisi dekanata od 1921. do 1997.godine. 

    Napomena: Nakon uređenja župne kuće i pripreme adekvatnog arhivskog  prosto- 

    ra gradivo će moći biti vraćeno u našu župu.  

  

    Bolesni dječak ima posljednju želju: „Pokopajte me do majke“ 

     (dijelovi priče koja je u kratkom vremenu obišla cijeli svijet – izvor 24sata.hr ) 

    Filip Kwasny (7) je bolesni dječak koji svoje posljednje dane provodi u bolnici u 

    Engleskoj. Od svoje druge godine Filip se bori s raznim bolestima, a nedavno je 

    rak preuzeo njegovo  malo i ispaćeno tijelo. Filip sada ima samo jednu želju – da 

    bude pokopan kraj svoje majke u Poljskoj kako bi se ona na nebu mogla brinuti 

    za njega. Puno ljudi iz cijelog svijeta se javljaju da pomognu dječaku, ali prema 

    dijagnozama liječnika Filip brojio zadnje dane, a toga su svjesni i Filip i njegov  

    otac. Nakon što je prije par godina sahranio suprugu Filipov otac kaže da mu je  

    najteže što gleda sina kako umire, a ne može mu pomoći. Nisam nikada pomislio    

    daću morati pokopati svoje dijete. Trebalo je biti obrnuto- kaže neutješni otac.    



 

                                                                                                              

Dječji  pjevački  zbor: proba u nedjelju, 2. travnja u 17 sati  

                   

                     Čišćenje i uređenje crkve u VRPOLJU i ČAJKOVCIMA 

Vrpolje – subota, 1. travnja -  prema dogovoru  crkvu čiste i uređuju:   

      Anđelka Knežević, Ana Markotić, Dubravka Bašić i Terezija Damjanović                                                                                    

 Čajkovci –subota, 1. travnja - po dogovorenom  redoslijedu crkvu čiste i uređuju: 

           Kristina Marić, Ivana Vukoja, Ivana Kotarac i Nikolina Miskrić             

   

Susret hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru – 29. – 30. travnja 2017.      

                             Budući da se još nije prijavilo dovolj-                                                                    

                             no obitelji koji će udomiti sudionike           

                             na Susretu mladih u Vukovaru, pozi-                                                                                          

                             vamo obitelji iz Čajkovaca i Vrpolja,                                                                                          

                             koje se još nisu prijavile, a žele udo-                                                                                         

                             miti naše mlade goste, da se što prije                                                                                         

                             upišu kod župnika. Zbog velikog bro- 

 ja sudionika iz cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva, broj mladih koje će trebati udo-                            

miti u našoj župi povećan je na više od 100 djevojaka i mladića. Do sada se u našoj                                 

župi prijavilo 30 mladih za sudjelovanje na Susretu HKM u Vukov aru.                                                                             

                               

12. križni put mladih Đakovačko-osječke nadbiskupije  - 1. travnja 2017.g.                                                                                      

                                          U našoj župi prijavilo se 56 djevojaka i mladića za sudje- 

                                          lovanje na Križnom putu. Autobus polazi iz Čajkovaca u 

                                          u subotu ujutro, 1. travnja, u 6 sati a iz Vrpolja u 6:15 h. 

                                          Budući da je Križni put na relaciji dugoj 22 km podsje-        

                                          ćamo sudionike da to imaju na umu, te da se prikladno o- 

                                          djenu i da ponesu dovoljno hrane i osvježavajućih napi- 

                                          taka. Povratak se planira u večernjim satima.                                            

                              

Uskrsna ispovijed u našoj župi – četvrtak, 6. travnja 2017. 

Raspored ispovijedi:                                                                                                                                                      

- u Čajkovcima i Vrpolju : dopodne od 9 – 11 sati, potom sv. Misa                       

                                            poslije podne od 15 do 17:30 sati, potom sv. Misa   

   

Uskrsna ispovijed bolesnika 

- Čajkovci: u ponedjeljak, 27. ožujka 2017. od 9 sati  

- Vrpolje: u subotu, 1. travnja 2017.  od 10 sati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                        

                                                                                                                              

 

                                       
  

                                   

 

 

 

 

                                   

                                        

 

 

                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Mi koji vidimo ne možemo                                                si predočiti što za nekoga 

znači roditi se slijep. Ima li taj čovjek uopće pojma o 

svjetlu, o bojama, o obliku i liku svijeta i života? 

Iskustva takvih ljudi po- kazuju i obznanjuju da 

oni na svoj način katkad vi- še opažaju nego što si mi  

možemo predočiti. Podru- čja stvarnosti kao i stva- 

ri života koje možda za nas nisu važne, za slijepce 

mogu biti vrlo značajne. Ipak svaki slijepac čezne, 

da može s tjelesnim očima vidjeti, iako u konačnosti 

jedva može sebi predočiti što to znači!  Jesmo li mi 

oni koji već vide? Pitanje zvuči provocirajuće. Ili drukčije formulirano: Jesmo li za 

bitne stvari života postali oni koji „vide“. Kako često prosuđujemo ljude samo po 

vanjštini! Tu brojimo mladost, ljepotu i snagu, ili također moć, posjed i čast, dok 

nam „unutarnje vrijednosti“, pravo bogatstvo čovjeka nisu važne. Kako se lako 

dogodi da se prevarimo i nekoga držimo za velikog, a on  u stvarnosti to nije. I 

obratno, možda je čovjek kojega nismo zapazili, u svom srcu pun vjere i ljubavi i 

čini puno dobra. Tako nam današnje evanđelje može pokazati kako možemo s 

Božjom pomoću u srcu postati ljudi koji „vide“. Smijemo i trebamo moliti Boga da 

nas obasja svjetlom svoje milosti. Neka nas Duh Sveti oslobodi iz tame zablude, 

grijeha i smrti i daruje nam pravi život. Najviše što možemo primiti „očima srca“ je 

ljubav Božja koja nas stalno prati i uz nas je. Puno puta sve može biti zastrto i puno 

oblaka, ako i dalje ne znamo i nismo načistu da je Bog ipak kod nas i da nas ne 

napušta. To u srcu „vidjeti“ i iz potpunog osvjedočenja čvrsto vjerovati, sigurno nije 

lako. Ipak ako nam Bog daruje svoju milost, tada se izdižemo iznad toga trenutka  i 

postajemo ljudi koji „vide“ najvažnije stvari života.  

 

Gospodine, daj da i mi progledamo! Želimo ti dopustiti da nas primiš za ruku i 

odvedeš na sigurno mjesto, tamo gdje ćemo moći biti s Tobom, jer bez tvojeg 

pokazivanja puta često ne vidimo gdje idemo i tumaramo stranputicom.  



  

       

 

 

 

 

 



 


