
                            VRPOLJE – raspored  Sv. Misa i nakane                                                           

Ponedjeljak, 22. 1. – Sv. Vinko, sv. Anastazije, Laura, Irena - - - - - (nema mise)                                                                                                                                             

Utorak, 23. 1.- - - - - -Sv. Emercijana, Ema, Vjera, Milko, Blagoje- - - - 18:00 h    

►† Đuro Kedveš        

Srijeda, 24. 1. - - - - -Sv. Franjo Saleški, sv. Arno, Franko, Ksenija- - - - 18:00 h   

►† Danica Hrg, god. i pok. iz obitelji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Četvrtak, 25. 1.- - - -Obraćenje svetog Pavla, apostola, sv. Ananija, - - -18:00 h  

►† Nikola Josić ; † Andrija Užarević, god.                                                                                                                                                                                                                                                                               
Petak, 26. 1.- - - - - -Sv. Timotej i Tit, sv. Paula Rimska, Tonka- - - -18:00 h  

►† Ivan i Stjepan Pisar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Subota, 27. 1. – - - - -Sv. Anđela Merici, bl. Julijan, Anđa, Anđelka- - - - 8:00 h 

 ►† Milica i Grgo Šolić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
28. 1. –4. nedj. koz god. – Sv. Toma Akvinski, Tomislav, Tomo- 8:00 i 11:00 h 

  8:00 h –►† Jasenka Jurić; † Mirjana Franić; na čast sv. Antunu; za zdravlje                  

11:00 h – Pro populo   

                             ČAJKOVCI – raspored  Sv. Misa i nakane  

Četvrtak, 25. 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17:00 h 

28. 1. -4. Nedjelja kroz godinu – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9:30 h  
 

Obraćenje svetog Pavla - Najznačajnije obraćenje u povijesti Crkve je obraćenje                     

svetoga Pavla apostola. Od progonitelja do navjestitelja – proći će Pavao dug put.                       

Potpuno prepuštanje Božjoj volji radikalno će promijeniti njegov život. Obrat koji                                         

se dogodi u životu čovjeka i koji iz korijena mijenja njegovo  religijsko uvjerenje                                

je dubok i potresan. Želeći  pripadati  Kristovoj  Crkvi potrebno je mijenjati sebe,                        

svoje životne stavove kao i moralne norme po kojima je čovjek živio do obraćenja.                            

Sama riječ „obrat“ označava  nešto obratno, obrnuto od onoga  na što smo navikli.                                    

Obratiti se nekome,  pretpostavlja  prvotno povjerenje u tu osobu. Obratiti se i pri-                                                   

znati vlastitu  nemoć nekome može samo onaj  koji ima moć poniznosti. Obr-                                        

nuto je nešto okrenuto ili usmjereno na drugu stranu.  Do sada sam živio ova-                                           

ko; od sada „ meni je živjeti Krista “– kaže sveti Pavao. Ono što vrijedi za sv.                                            

Pavla, vrijedi i za svakoga od nas. Sveti Pavao je nailazio na mnoge probleme                                         

tijekom svojega obraćenja; od nevjerice do nevjere. Bilo je teško vjerovati jed-                                     

noć gorljivom progonitelju kršćana – a sada Kristovu navjestitelju. Susretao se                                          

on i borio sa mnogim nedaćama koje su ga stizale. Međutim, vjeran Kristu, vje-                                        

rujući njegovim obećanjima, i ne zaboravljajući svoj  susret s Uskrslim, Pavao                               

hrabro dolazi  pred kršćane i odlazi među pogane naviještajući Riječ Božju, ri-                                     

ječ onoga  koji ga je pozvao i poslao.  Pavao je povjerovao, i u toj vjeri prona-                                       

šao snagu obraćenja. Pokušajmo takvu snagu pronaći u sebi, baš  poput Pavla. 

 

PREMINUO 

                        † FRANJO BIBKOVIĆ  (1933.)                                      

                                                                Počivao u miru Božjem! 

 

Svako biće je važno i ima svoju vrijednost i ljepotu! 

Jedna majka djevojčice s Downovim sindromom podijelila je što joj se dogodilo 

dok je bila s kćeri u kafiću: 

‘Sjedila sam u kafiću sa svoje dvije kćeri. Dvije žene sjedile su blizu nas i počele 

šaputati. To je uobičajeno za nas jer je moja kći Sophia rođena s Downovim sin-

dromom. Sjedila sam tako i gledala te dvije žene kako se izvijaju da bi bolje bacile 

pogled na moju kćer, potpuno nesvjesne da i ja gledam njih. Premda sam na takvo 

što već navikla, da- nas me to smetalo. Jako 

me smetalo. No, baš tada su mi pristupili čo- 

vjek i žena, vjeroja- bračni par, i pomislila 

sam: ‘Super, evo još ljudi koji žele buljiti u 

moju kćerkicu’. Mu- škarac je pozdravio 

moju kćerku  Sophie i rukovao se s njom, a 

ona mu je uzvratila osmijehom. Pogledao 

me sa suzama u oči- ma i rekao: ‘Nešto bih 

vam ispripovijedao, što sam neki dan gledao 

na televiziji, priču koju bih htio podijeliti s vama. No, bojim se da je neću moći 

ispričati bez suza.’ Nježno sam ga zamolila da je ispripovijeda jer sam bila 

znatiželjna. Rekao mi je da je gledao vijesti. Na vijestima je bio intervju s majkom 

koja je nedavno rodila dijete s velikim hendikepom. Na vijestima je branila svoju 

odluku da zadrži dijete. Branila je svoju odluku da zadrži i rodi dijete unatoč tome 

što su je  liječnici za vrijeme trudnoće upozoravali da bi se dijete moglo roditi s 

velikim hendikepom.  ‘Odlučno je odgovorila: ne smijemo se tako ponašati, kao 

prvo to bi bio veliki grijeh, jer bi to bilo nasilno gašenje tek započetog života, a 

drugo nikada ne znate kakav će ta osoba imati utjecaj na svijet dok mu ne date 

priliku’. Pogledao me sa suzama u očima i prije nego se okrenuo i otišao  rekao mi: 

‘Gospođo, vi ste predivna osoba, vi ste predivna majka. Vaša kći je predivna. 

Čestitam vam!’Odmah sam počela plakati. Sjedila sam tamo usred kafića i brisala 

suze papirnatim ručnikom. Taj čovjek bio je prvi stranac koji mi je čestitao na 

rađanju moje kćeri Sophie. Bio je prvi stranac koji je prepoznao njezinu vrijednost i 

ljepotu. U svijetu u kojem se o životu moje kćeri stalno šapuće, u svijetu u kojem se 

u nju stalno bulji, ovaj čovjek shvatio je njezinu važnost, vrijednost i ljepotu! 

 

vlč. Tomislav Radišić – Dom za umirovljene svećenike u Đakovu  

                           U srijedu, 10. siječnja 2018.  posjetio sam  vlč. Tomisalava-                       

                           Tomu Radišića. Prije 3 mjeseca imao je nezgodu i pri padu                                    

                           slomio bedrenu kost. Nakon operacije mjesec dana se mo-                     

mogao                gao  kretati  samo u  invalidskim  kolicima, zatim je mjesec                          

                           dana  hodao s dvije  štake, a ja sam  ga  zatekao  kako šeta s                                         

                           jednom  štakom i to u veoma dobrom  raspoloženju. Veoma                                                       

                           se obradovao  posjetu i rekao da  mu je drago što ga njegovi                          

                           Vrpoljčani i Čajkovčani  nisu zaboravili. Vlč. Tomo rado je                                  

dolazio u našu župu služiti sv. Mise i raduje se ponovnom dolasku. (mh)  



 

 

                  Čišćenje i uređenje crkve u VRPOLJU i ČAJKOVCIMA 

Vrpolje – u subotu, 27. 1.  -  po ustaljenom  redoslijedu  crkvu čiste i uređuju:   

               Anica Knežević, Josipa Ančić, Ivana i Marija Čaklović                                        

 Čajkovci – u subotu, 27. 1. -  po  ustaljenom  redoslijedu crkvu čiste i uređuju:    

        Kristina Marić, Nikolina Vuković, Ivana Kotarac i Ivana Vukoja   
    

Župna kateheza – subota, 27. siječnja 2018. 

Vrpolje: 9:00 h, 1.- 4. razreda ; 10:00 h, 5.-8. razreda                                                                                  

Čajkovci: 11:00 h, 1.-8. razreda 

Kateheza za sve krizmanike: u nedjelju, 28. siječnja, u Vrpolju u 12:15 h 

Sastanak roditelja prvopričesnika u Vrpolju, subota, 27. siječnja u 9 h 

Sastanak roditelja prvopričesnika u Čajkovcima, subota, 27. siječnja u 11 h  

Sastanak roditelja svih krizmanika, u Vrpolju, nedjelja, 28.1. u 12.!5 h                    

                    - Dogovor  termina za Prvu pričest i Krizmu -   

                       

                        

 

 

 

 

 

 

 
                                    ŠPORT, KULTURA I ZABAVA                                                                    

u Noći muzeja u Spomen galeriji Ivana Meštrovića prilika je da se podsjetimo                                              

na povijest vrpoljačkog športa, postignuća kao i zanimljivosti u radu športskih                                                     

klubova koji djeluju ili su djelovali u Vrpolju  u programu:                                   

                                             "Ples sa sportašima".                                                                                  
U kulturno-zabavnom dijelu programa sudjeluju:                                                                                   

- Dječja folklorna skupina KUD-a "Ivan Meštrović" Vrpolje                                                                            

- Muška pjevačka grupa "Ivan Meštrović" Vrpolje                                                                                                      

- Ženska pjevačka skupina "Zadubravke" iz Zadubravlja                                                                                                      

- Muška pjevačka skupina "Đeverovi" iz Donje Bebrine izvest će igrokaz                                                                                 

- a Marija Kladarić iz Beravaca izvesti će monolog.                                                                  

Početak u 19 sati.                 Ulaz slobodan            S radošću vas očekujemo!                                                                              

 

 

 

 

                                                        
  

                                   

 

 

 

 

                                   

                                        

 

 

                                       

 

                                                                                                                                                  

Isus govori: Obratite se i vjerujte evanđelju! To je taj odlučni korak. Naime, svi mi 

vjerujemo u Isusa Krista, svi mi vjerujemo evanđelju i u crkvi ustajemo kad se 

evanđelje navješćuje. Međutim, ovdje se želi reći još nešto više: evanđelje bi trebalo 

biti naša osnovna životna odrednica. … Jesmo kršćani, ali ćemo lako žrtvovati i 

molitvu i nedjeljnu misu i vjeronauk i neke druge kršćanske dužnosti, jer velimo da 

smo preopterećeni i da nemamo vremena. Vjerujemo evanđelju, ali nekako još više 

vjerujemo u novu i brzu zaradu. Jesmo kršćani, ali ćemo u pitanju predbračnog i 

bračnog morala i nemorala živjeti kao oni koji Krista ne priznaju. A što reći o 

pitanju zaštite života nerođene djece, o poštivanju starijih i obespravljenih, o 

izgrađivanju ozračja dobrote, povjerenja, mira i pomirljivosti, o poštenom i čestitom 

poslovanju?U našem životu, hvala Bogu, uvijek ima prostora za preobražaj, za 

obraćenje, za ponovno otkrivanje ljepote i snage Evanđelja. Pri tome uvijek ostaje 

ona temeljna odrednica. Sada. Danas. U ovo vrijeme. Ne sutra, ne na ljeto, ne kada 

djeca poodrastu, ne onda kada otplatim kredit, ne onda kada odem u mirovinu. Veli 

pismo: Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa! (2 Kor 6,2b).Vedar je 

i otvoren Isusov poziv: približilo se kraljevstvo nebesko. Obratite se i vjerujte 

Evanđelju. On nas na to poziva, on nam daje mudrosti i snage da tako i živimo. Iz 

dana u dan. Poput apostola, koji, istina, nisu bili besprijekorni, ali su se iz dana u 

dan trudili slijediti Isusa vedro i s povjerenjem. Oni su povjerovali Gospodinu, pošli 

za njim i na njima je Gospodin izgradio svoju Crkvu. Taj isti poziv on danas 

upućuje i nama. I na nama želi dalje izgrađivati svoju Crkvu u kojoj se ostvaruje 

njegovo Kraljevstvo: kraljevstvo istine i života, kraljevstvo svetosti i milosti, 
kraljevstvo pravde, ljubavi i mira.  

Obraćenje je toliko jednostavno da se svatko može obratiti, ali je istovremeno tako 

duboko da su teolozi  kroz čitavu  povijest čovječanstva nastojali  izmjeriti dubinu 

njegovog značenja. Bog je toliko pojednostavio put spasenja da njime svatko može 

poći.  Nijednom čovjeku  neće  biti  uskraćeno kraljevstvo  Božje,  makar ne imao 

sposobnost da ga shvati. Bogataš, siromah, obrazovan i neuk: svi se mogu obratiti 

Bogu.                                                                                                         Billy Graham 



 


