
                       VRPOLJE – raspored  Sv. Misa i nakane                            
Ponedjeljak, 28. 1. – Sv. Toma Akvinski, sv. Karlo V., Tomislav-(nema mise)      
Utorak, 29. 1.  –Sv. Valerije, bl. Julijan, bl. Bronislaw, Konstancije - 17:00 h       
- † Mile i Rozika Maričić                                                                                   
Srijeda, 30. 1. - Sv. Martina Rimska, sv. Hijacinta, Alan, Tina- - - - - 17:00 h        
- † Ivan Kolobarić i pok. iz obitelji                                                                                           
Četvrtak, 31. 1.–Sv. Ivan Bosco, sv. Marcela, Julije, Vanja, Viktor - -17:00 h       
- † Stjepan i Dragica Zagorec                                                                            
Petak, 1. 2.  - -Sv. Brigita Irska, sv. Sigibert III., Gita, Miroslav- - - -17:00 h        
- † Andrija i Anica Tunuković                  Prvi petak – euharistijsko klanjanje        
Subota, 2. 2. - Prikazanje Gospodinovo–Svijećnica, Marija, Marijan -17:00 h        
 -† Mario Bogdanović i pok. iz ob.                                      blagoslov svijeća        
                              Prva subota-molitva za svećenička i  i redovnička. zvanja        
4. nedj. kroz god., 3. 2.- Sv. Blaž-Vlaho, Dan života - - - - - - 8:00 i 11:00 h        
-  8:00 h – † Nedjeljko Maglić i pok. iz obitelji                       blagoslov grla          
-11:00 h – Za župljane – (Pro Populo) –                               blagoslov grla          

                                 ČAJKOVCI – raspored  Sv. Misa i nakane   
Petak 1. 2. - - - - - - - - - - - - - -prvi petak - - - - - - - - - - - - - - - - - 16:00 h        
Subota, 2. 2. – Svijećnica – - - -blagoslov svijeća - - - - - - - - - - - - - 16:00 h        
4. nedj. kroz god., 3. 2. – sv. Blaž,  -blagoslov grla- -(nema klanjanja)-9:30 h         
   
Blagdan Prikazanja Gospodinova u Hramu ili Svijećnica, koji se slavi 2. velja-                                     

če, sadržajno je vezan uz tekst  Lukina  evan-                                
đelja (Lk 2, 22-40), a prema  kojemu su Marija                                 
i Josip, nakon  što se  navršilo vrijeme  Mari-                          
jina  čišćenja, donijeli  u Hram Isusa kako bi         
ga  prikazali. U to su se vrijeme u Hramu zate-                             
kli  starac Šimun i proročica Ana, bogoboja-                                        
zni vjernici koji su svoj život posvetili  Bogu,                                    
pa su poradi  tolike  vjerske  gorljivosti bili na-                                  
građeni svojim  očima vidjeti Spasitelja svije-                                      

ta. Duh je Sveti  tako Šimunu obećao  da ne će umrijeti dok ne vidi  Pomazanika                                     
Gospodnjega, pa je, kad se   konačno  ispunilo  što mu je Bog obećao, Šimun iz-                                  
rekao ovaj  hvalospjev (koji je uvršten u Časoslov, i to kao  sastavni dio moljenja                                          
Povečerja):    “Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru!                                         
Ta vidješe oči moje spasenje  tvoje, koje si pripravio  pred  licem sviju naroda:                                    
svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga.”                   
Sve nas  navedeno  upućuje na važnost  shvaćanja Isusa Krista kao jedinoga istin-                                          
Skoga  Svjetla, koji je kao žrtva prikazan za naše otkupljenje, pa smo u tom smi-                                                   
slu i mi, poput  Šimuna i Ane, pozvani  uvijek  zahvaljivati  Bogu  na  tom neiz-                                  
mjernom  daru, te se  truditi svojim  životom  doista i slijediti Svjetlo  koje  pro-                                   
svjetljuje cijeli svijet. 
                                                                                                             

Papa Franjo upozorio na tri nekršćanska načina ponašanja kod vjernika 
Možemo vjerovati da smo dobri katolici, ali i ne ponašati se kao dobri kršćani. 
Pravi je kršćanski stil života onaj na koji upućuju Blaženstva.  
Nije kršćanski živjeti optužujući druge 
Kako bismo shvatili što je kršćanski stil možda bi bilo bolje razumjeti naša 
ponašanja koja nisu u kršćanskom stilu, a to su: optuživački stil, svjetovni stil i 
egoistični stil. Optuživački stil je stil onih vjernika koji uvijek nastoje optužiti 
druge, žive optužujući (…) i uvijek ocrnjuju druge. Rekao bih da je to stil 
promašenih promicatelja pravde; uvijek nastoje optužiti druge. Ali, ne primjećuju 
da je to đavolski stil. U Bibliji se, naime, đavla naziva ‘velikim tužiteljem’ koji 
uvijek optužuje druge. To je moda i među nama a bila je i u Isusovo vrijeme. Više 
je puta Isus ukoravao optužitelje govoreći: ‘Umjesto da gledaš trun u očima 
drugih, pogledaj brvno u svojem oku’ ili pak: ‘Neka bace kamen oni koji su bez 
grijeha’. Dakle, živjeti optužujući druge i tražeći njihove nedostatke nije 
kršćanski. 
Svjetovnost uništava mnoge ljude 
Isto to vrijedi i za stil života koji možemo nazvati ‘svjetovnim’, odnosno ‘od 
svijeta’, koji je vlastit katolicima koji mole Vjerovanje, ali žive u ispraznosti, 
oholosti, privrženi novcu i vjerujući da su samodostatni. Svjetovnost je ono što 
uništava mnoge ljude! Dobri su to ljudi, ali ulaze u taj duh taštine, oholosti, želje 
da se pokažu… Nema poniznosti, a poniznost je dio kršćanskoga stila. Moramo ju 
naučiti od Isusa, od Gospe, od svetoga Josipa; oni su bili ponizni. 
Ravnodušje nije obilježje kršćanina 
Postoji još jedan stil koji se vidi u našim zajednicama, ali nije kršćanski; to je duh 
samoljublja, duh ravnodušja. Smatram se dobrim katolikom ali ne bavim se 
problemima drugih ljudi; ne zabrinjavaju me ratovi, bolestī, ljudi koji trpe… pa ni 
moj bližnji… To je prijetvornost zbog koje je Isus prigovarao zakonoznancima. 
Kakav je onda istinski kršćanski stil? 
Kršćanski je stil, stil Blaženstava: blagost, poniznost, strpljivost u patnji, ljubav 
prema pravednosti, sposobnost za podnošenje progona, neosuđivanje drugih… To 
je kršćanski duh, kršćanski stil. Ako želiš znati kakav je kršćanski stil, i ne pasti u 
optuživački, svjetovni ili egoistični stil, čitaj Blaženstva. To je naš stil; Blaženstva 
su  put za postizanje cilja. Tko želi biti dobar kršćanin treba biti sposoban iz srca 
moliti Vjerovanje, ali isto tako srcem moliti Oče naš. 
 
Otvorena vrata sjemeništa i duhovni vikend u sjemeništu u Zagrebu 
Nadbiskupijsko djelo za zvanja organizira odlazak na dvije vrste susreta za 
mladiće koji razmišljaju o svećeničkom pozivu: 
Otvorena vrata sjemeništa – Vikend susret za mladiće srednjih škola u sjemeništu 
u Đakovu kroz mjesec ožujak i prvi vikend u travnju, te jedan susret za dječake 
sedmog i osmog razreda 3.-4. svibnja. 
Duhovni vikend u Zagrebu – Vikend susret u Zagrebačkom sjemeništu za dječake 
sedmog i osmog razreda od veljače do lipnja. Prijave u župnom uredu. 



 
               Čišćenje i uređenje crkve u VRPOLJU i ČAJKOVCIMA 
Vrpolje – u subotu, 2. veljače -  po redoslijedu  crkvu čiste i uređuju:   
  Ružica Ančić, Katarina i Suzana Jurić, Jela Havrlišan, Andreja Gunjević          
Čajkovci – u subotu, 2. veljače -  po  redoslijedu crkvu čiste i uređuju: 
               Anđa Gagulić, Ivanka Novoselović, Snježana Miskrić 
 
Prvi petak 
1. veljače je prvi  petak u mjesecu. U četvrtak i petak pola sat prije sv. Mise prili- 
ka za ispovijed. U Vrpolju, u petak poslije sv. Mise euharistijsko klanjanje. U Čaj-                           
kovcima sv. Misa u 16 h., pola sata prije sv. Mise prilika za ispovijed.  
Prva Sveta Pričest u Čajkovcima  
Prva Sveta Pričest u Čajkovcima biti će na blagdan sv. Matije pod sv. Misom u 16                                 
sati. Redovita svečana sv. Misa biti će u 11 sati  
 
               Blagdan Prikazanje Gospodinovo u Hramu – Svijećnica    
U subotu, 2. veljače, je  Blagdan Prikazanja Gospodinova – Svijećnica. Sv. Misa i 
blagoslov svijeća u 17 h u Vrpolju, Čajkovci sv. Misa i blagoslov svijeća u 16 h. 
 
                                      Blagdan sv. Blaža - Vlahe      
U nedjelju, 3. veljače, blagdan je sv. Blaža. Blagdan je zapriječen, ali će blagoslov 
grla - grličenje  biti na sv. Misama u 8 i 11 sati, u Čajkovcima na sv. Misi u 9:30 h 
   
                                        Seminar za bračne parove 
„Pragmatike u komunikaciji i duševno zdravlje – Duševno zdravlje i komunikacija                                   
u braku“ tema je seminara za bračne parove u organizaciji Bračnih i obiteljskih sa-                             
vjetovališta Đakovačko-osječke nadbiskupije koji će se održati u subotu, 16. veljače                               
s početkom u 9 sati na KBF u Đakovu (P. Preradovića 17).                                                                
O temi će govori s. Dubravka Medak, dipl. psihologinja i psihoterapeutkinja. Pri-                                   
jave na brojeve telefona: 031/253-916;  031/253-917;  035/411-420;  035/416-116  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
   
 

                                                         
  
                                   
 

  
 
                                      
                                   
                                        
 
 
                                         

 
 
Početak svetog Evanđelja po Luki  (Lk 1, 1-4; 4, 14-21) 

Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među 
nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi 
– pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po 
redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen. 
U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po 
svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama. I dođe u 
Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u 
sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i 
nađe mjesto gdje stoji napisano: »Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! 
On me posla blago-vjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, 
vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti 
Gospodnje.« Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi 
bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam 
još odzvanja u ušima.«            
- Isus je u Nazaretu u sinagogi pročitao odlomak iz Knjige proroka Izaije koji 
govori o tome kako se Božja riječ upućuje malenima, bolesnima, porobljenima. I 
veli Isus: „Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima“. S pravom 
to Isus veli. On je ispunjenje svih Pisama. Ali ta Isusova riječ vrijedi i danas među 
nama. Zato je važno slušati Božju riječ otvorena srca. Zato i u svečanijem 
bogoslužju u ophodu unosimo Knjigu evanđelja, zato svećenik tu istu knjigu s 
poštovanjem poljubi nakon što pročita evanđeoski odlomak, zato nakon svakog 
pročitanog odlomka kažemo „Riječ je Gospodnja“. Bog nam povjerava svoju 
riječ. Zato neka nam dade mudrosti i poniznosti da tu riječ sa strahopoštovanjem 
slušamo, u srce primamo i u životu provodimo. 
 
Bog sve čini po Kristu, snagom Duha Svetoga. Zato nikada ne smijemo dopu- 
stiti da nas zahvati malodušnost. Bog je onaj koji po Kristu u nama i s nama 
čini velike stvari, On samo traži našu vjeru i našu suradnju s njegovom milošću. 




