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BOŽIĆNA ČESTITKA
„On je u otajstvu svoga čudesnog rođenja
sakrio svoje božanstvo
i pojavio se u obličju čovjeka;
poče život u vremenu,
da sve palo u sebi uzdigne,
obnovi sklad svijeta,
grijehom narušen,
a zalutalog čovjeka opet pozove u svoje kraljevstvo.“
(Predslovlje Rođenja Gospodnjega, II)

Božić. Mali Bog. Bog koji se učinio malenim, tj. svemoćni Bog postaje maleni čovjek.
To je najkraći sadržaj otajstva Božića. U Isusu Kristu dogodio se susret Boga i čovjeka.
On je postao Božji dar čovječanstvu i otvorio mogućnost temeljnoga susreta božanskoga
i ljudskoga. Božić je susret Boga i čovjeka. Slavlje Božića stavlja pred nas pitanje: što
nam je donijelo rođenje Isusovo? Donijelo je Boga. Sada poznajemo njegovo lice, sada
ga možemo zazivati. Sada znamo put kojim, kao ljudi, trebamo ići. Isus je donio Boga,
a time izrekao istinu o našem cilju i našem podrijetlu. Samo tvrdoća našega srca može
smatrati da je to malo. Svjedoci smo kako svijet teži za moći, a Bog hotimice postaje
nemoćan, poput malenog djeteta. Svijet želi čast i slavu, a Bog se njih odriče izabirući
poniznost i malenost. Svijet sanja o bogatstvu, a Bog izabire siromaštvo. Vjerujem
kako smo svjesni činjenice da pod utjecajem hedonističkog konzumerizma, nažalost,
Božiću prijeti opasnost da izgubi svoj duhovni smisao i pretvori se u prigodu za kupnju
i razmjenu darova. Poteškoće, nesigurnosti i sama egzistencijalna kriza (koja je osobito
pogodila Slavoniju) kroz koju ovih godina prolaze mnogobrojne obitelji naše župe,
i kojom je pogođen čitav svijet, mogu biti poticaj na ponovno otkrivanje vrijednosti
koje istinski odgovaraju Božiću: toplina, jednostavnost, prijateljstvo, zajedništvo i
solidarnosti. Neka Božić postane prigoda za prihvaćanje poruke nade koja proizlazi iz
otajstva Kristova rođenja.
Dragi župljani, neka Bog koji dolazi nađe mjesto i u Vašim srcima. Neka Vas Božić
ispuni radošću, obiteljskim zajedništvom i nadom u bolju i uspješniju 2019. godinu.
Sretan i blagoslovljen Božić te mirom i blagostanjem ispunjenu novu godinu žele Vam
fratri:
fra Branko Janjić, gvardijan i župnik
fra Tomislav Vrsaljko, župni vikar
fra Dario Mican, župni vikar

Župna statistika 2018. godine*
SAKRAMENT

UKUPNO

MUŠKO

ŽENSKO

Krštenje

64

29

35

Pričest

50

33

17

Krizma

66

35

31

Vjenčanja

Sprovodi

Ukupno

Muško

Žensko

111

55

56

19

Bez
Posljednja posljednje
pomast
pomasti

41

70

Belišće

Bistrinci

83

25

Kitišanci Prebivalište
izvan župe

0

* do 10. prosinca 2018. g.

Raspored podjele sakramenata za 2019. godinu
SAKRAMENT

DATUM

Krštenja

13. siječnja, 3. veljača, 3. ožujak, 5. svibnja,
2. lipnja, 7. srpnja,
4. kolovoza, 1. rujna,
6. listopada, 3. studenog,
1. prosinca

Prva pričest

12. svibnja

Krizma

28. travnja

3

Iz života župe
PERSONALNE PROMJENE

Slijedom okolnosti, samostansko bratstvo franjevaca trećoredaca glagoljaša Sv.
Josipa Radnika u Belišću, u 2018. g., doživjelo je određene izmjene. Samostanski
i župni vikar fra Marko Vrgoč zbog narušenog zdravlja više nije mogao obavljati
službu župnog vikara, te je od prosinca 2017. g. u samostanu Sv. Franje u Odri na
oporavku, a od rujna ove godine razriješen je službe župnog vikara. Od veljače ove
godine, Fra Tomislav Vrsaljko novi je član samostanskog bratstva te zajedno s fra
Dariom Micanom (koji je prošle godine vršio đakonsku godinu u našoj župi), od
rujna ove godine, vrši službu župnog vikara. Fra Branko Janjić i dalje vrši službe
župnika i gvardijana.

ISTAKNUTI DOGAĐAJI

Početak godine obilježen je pohodom i blagoslovom obitelji u božićnom vremenu.
Župa Belišće sveukupno broji 2336 obitelji (domaćinstava). Od toga broja Belišću
pripada 1826 obitelji, Bistrincima 464 i Kitišancima 46 obitelji. Što se tiče ukupnog
broja župljana statistika je sljedeća: Belišće 4880, Bistrinci 1316, a Kitišanci
131 župljanin. Sveukupno 6327 članova župe Belišće. Negativni demografski
trendovi ne zaobilaze ni našu župu. Primjećuje se kontinuirani pad broja župljana
u posljednjih nekoliko godina, što je posljedica visoke stope umrlih, iseljavanja te
ekonomskih i društvenih prilika.
Ove godine, po prvi puta, održali smo „Stepinčeve dane“, koji su bili od 9. do 15.
veljače. Kroz sedam dana nastojali smo promišljati i nadahnuti se likom i djelom
bl. Alojzija Stepinca kroz prigodna liturgijska, katehetska i kulturna događanja.
U sklopu redovite kanonske vizitacije našu župu je pohodio nadbiskup
đakovačko-osječki, mons. Đuro Hranić. U nadbiskupovoj pratnji bili su mons.
Luka Marijanović kao konvizitator i vlč. Dario Hrga, tajnik. Kanonskoj vizitaciji
prethodila je vizitacija ekonomskog poslovanja župe i ekonomskih knjiga, a nju je
imao 16. veljače vlč. Mato Gašparović. Kanonska vizitacija održana je 23. veljače.
Započela je u jutarnjim, a završila u kasnim večernjim satima. Nadbiskup je obišao
sve crkve na području župe, susreo se s vjernicima, članovima župnog pastoralnog
i ekonomskog vijeća, članovima zajednica, udruga i pokreta koji djeluju u župi,
članovima župnih zborova, vjeroučiteljima, župnim suradnicima, roditeljima
krizmanika i prvopričesnika, posjetio je Grad Belišće i gradonačelnika dr. Dinka
Burića, te O. Š. Ivana Kukuljevića u Belišću gdje je imao susret s ravnateljem i
nastavnicima.
Kao i svake godine svečano i dostojanstveno smo obilježili obljetnicu „Akcije
Baranja“, 3. travnja i prisjetili se poginulih hrvatskih branitelja, pripadnika 107.
brigade Hrvatske vojske. Misa zadušnica za poginule hrvatske branitelje bila je
u župnoj crkvi, a Klapa sv. Juraj Hrvatske ratne mornarice pjevala je na misi.

Obilježili smo „Dan hrvatskih branitelja grada Belišća“ 30. svibnja, „Dan pobjede
i domovinske zahvalnosti“ 5. kolovoza, te obljetnicu pogibije hrvatskih branitelja
Pave Horvata, Marka Pavlovića, Darka Dervenšeka i Damira Banovića 30.
studenog.
Naš župni vikar fra Dario Mican 9. lipnja je zaređen za svećenika u zagrebačkoj
prvostolnici, a svoju mladu misu proslavio je 8. srpnja u crkvi Sv. Ilije Proroka u
Glamoču, na kojoj smo sudjelovali.
Našu župu 28. studenog posjetio je brat Ulrich iz ekumenske zajednice Taizé iz
Francuske. Tom prigodom organizirana je molitva u duhu Taizé-a u župnoj crkvi,
a nakon molitve brat Ulrich predstavo je svoju redovničku zajednicu i njezino
djelovanje, a naročito rad s mladima. Ovaj posjet brata Ulricha organiziran je u
nadi da se obnove Taizé susreti u župi.

TRIBINE

Serijal župnih tribina i ove godine uspješno je nastavljen pod vodstvom našeg
župljanina prof. Branka Matišića. U sklopu „Stepinčevih dana“ 15. veljače
gostovao je mons. Juraj Batelja, voditelj kauze za proglašenjem svetim bl. Alojzija
Stepinca, koji je predstavio svoju knjigu „Komunistički progon i mučeništvo
blaženoga Alojzija Stepinca“. U sklopu proslave crkvenog goda Sv. Josipa
Radnika, 28. travnja održana je tribina „Biti vjernik, muž, poduzetnik i političar – u
isto vrijeme“, na kojoj je gostovao mladi poduzetnik Kristijan Šimičić. Prof. dr. sc.
Tonči Matulić katolički svećenik, redoviti profesor i pročelnik Katedre moralne
teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagreb, 30. listopada
održao je tribinu „Vjernik – nevjernik: mogućnost(i) dijaloga“, a prof. dr. sc. Josip
Faričić redoviti profesor na Odjelu za geografiju i prorektor Sveučilišta u Zadru,
4. prosinca održao je tribinu „Biblija nije udžbenik geografije i astronomije“.
Prigodno je spomenuti kako je i župnik održao prvu tribinu, 5. studenog u župi
Valpovo, naslovljenu „Subliminalne (skrivene) poruke u popularnoj kulturi“.

PREDAVANJA

Održana su i prigodna predavanja u sklopu župnih trodnevnica. Drugog dana
trodnevnice uoči Sv. Josipa Radnika, 29. travnja gostovao je prof. Marijan Jakubin
akademski slikar iz Zagreba koji je predstavio idejno rješenje za nove vitraje u
župnoj crkvi. Posljednji dan trodnevnice 30. travnja, dr. sc. Josip Bošnjaković,
svećenik i psihoterapeut, održao je predavanje naslovljeno „Budi hrabar i
istinoljubiv!“. U sklopu „VIII. Dana franjevaštva“ fra Siniša Pucić, OFM održao
je predavanje „Poljubiti gubavce naših dana - svjedočiti socijalno djelovanje u
današnjem svijetu“.

GODOVI

Crkvenom godu Sv. Josipa Radnika prethodila je trodnevnica (28. travnja do
30. svibnja) koju je predvodio dr. sc. Josip Bošnjaković, profesor na Katoličkom
bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Svečanu misu na sam god 1. svibnja predslavio
je vlč. Zvonko Mark, župnik župe Valpovo. Crkveni god u Kitišancima proslavljen
je na svetkovinu Rođenja Ivana Krstitelja, 24. lipnja. Svečanoj proslavi blagdana
Sv. Ane prethodila je trodnevna duhovna priprava od 23. do 25 srpnja. Misno slavlje
prvoga dana predslavio je vlč. Dejan Bubalo, župnik u Tordincima. Drugog dana
trodnevnice misno slavlje predslavio je fra Rozo Brkić OFM, gvardijan i župnik u
Virovitici, a posljednjeg dana misu uočnicu predslavio je vlč. Matej Glavica, župnik
u Petrijevcima. Svečano misno slavlje na blagdan sv. Ane i Joakima predslavio je
mons. dr. Vladimir Dugalić, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.
Bistrinački god Sv. Stjepana kralja, 20. kolovoza obilježen je misnim slavljem koje
je predslavio vlč. Vjekoslav Lulić, župnik iz Veliškovaca. U sklopu priprema za
proslavu spomendana Sv. Vinka Paulskog održana je trodnevnica koju su predvodili
domaći fratri. Blagdan Sv. Franje Asiškog obilježen je trodnevnom pripravom
u sklopu „VIII. Dana franjevaštva“. Prvog dana misno slavlje predslavio je fra
Matija Marijić, OFM, župni vikar u Borovu Naselju. Drugog dana misno slavlje
predslavio je fra Matija Antun Mandić, OFM Conv, župni vikar u župi Bezgrešnog
Srca Marijina u Vinkovcima, a posljednjeg dana fra Tomislav Vrsaljko župni vikar.
Svečanu misu na blagdan Sv. Franje Asiškog predslavio je župnik.
Održana su tradicionalna župna hodočašća u Ludbreg (Svetište Predragocjene
Krvi Kristove, 1. rujna) i Međugorje (Kraljica mira, od 21. do 23. rujna), a u
zajedništvu vjernika Đakovačko-osječke nadbiskupije hodočastilo se u Zagreb i
Krašić bl. Alojziju Stepincu (3. ožujka), i u Đakovo u prigodi 10. godina utemeljenja
Đakovačko-osječke crkvene pokrajine.

CARITAS

Tijekom godine organizirane su različite karitativne akcije. U došašću i korizmi
skupljali smo namirnice i milodare za potrebe župnog caritasa, kao i za potrebe
Hrvatskog Caritasa. Sudjelovali smo u tjednu solidarnosti s Crkvom u BiH, te
obilježili misijsku nedjelju. Članovi župnog caritasa i Udruge sv. Vinka Paulskog
predano obilaze i pomažu potrebite te starije i nemoćne župljane. Bolesnike
obilazimo u prigodi Božića, Uskrsa i prvog petka u mjesecu, a održavamo i prigodne
susrete za starije i nemoćne u župnoj crkvi uoči Božića i Uskrsa.

KULTURA

Naša župnu crkvu od ove godine krasi novih sedam vitraja na istočnom zidu
crkve pri samom ulazu u crkvu. Autor vitraja je akademski slikar Marijan Jakubin iz
Zagreba. Motiv vitraja je „Sedam svetih sakramenata i Pjesma stvorova“ sv. Franje
Asiškog. Svaki prozor posvećen je jednom sakramentu, a kako je župa povjerena

franjevcima trećoredcima glagoljašima učinilo se poticajnim da se sakramentalni
motivi isprepletu motivima „Pjesme stvorova“ sv. Franje Asiškog, utemeljitelja
franjevačkog reda. Ovaj župni projekt predstavljen je uoči crkvenog goda te smo
tiskali i prigodni letak sa slikama vitraja i tumačenjem.
Na inicijativu prof. Branka Matišića i dr. sc. Žarka Španičeka Grad Belišće je
osigurao sredstva za restauraciju dvaju križeva krajputaša u bistrinačkim poljima,
a 6. rujna župnik je blagoslovio križeve uz okupljenje vjernike i članove CPD Mir.
Uz dr. sc. Žarka Španičeka, na obnovi križeva su radile restauratorice Iva Prpić i
Dubravka Vinković Uvodić te kipar Rajko Hercegovac. Riječ je o maloj sakralnoj
arhitekturi s kraja 19. stoljeća, odnosno o jednom križu podignutom 1896., a
drugom iz 1897. godine
Pjevači Crkvenog pjevačkog društva MIR iz Belišća sudjelovali su od 12. do
16. rujna na međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova u Grčkoj na kojem
je sudjelovalo 37 pjevačkih zborova iz 20 zemalja. Pod umjetničkim vodstvom
profesora Želimira Sušića CPD MIR osvojio je zlatnu plaketu u kategoriji
folklorne zborske glazbe i srebrnu plaketu u pop kategoriji. Crkveno pjevačko
društvo obilježava ove godine 30 godina svoga djelovanja, a taj jubilej svečano će
proslaviti Božićnim koncertom u župnoj crkvi, 28. prosinca. Kao i proteklih godina
župna crkva bila je domaćin „Božićnog koncerta“ u organizaciji Grada Belišća i
Turističke zajednica grada Belišća koji je održan, 16. prosinca. Nastupili su brojni
solisti i CPD Mir.

INVESTICIJE

Od ove godine svetište Sv. Ane u Bistrincima dobiti će svoj električni priključak.
Postavljeni su stupovi za električnu energiju od Bistrinaca do samog svetišta, a u
tijeku je postavljanje kablova i rasvjetnih tijela. Ova investicija je financirana od
grada Belišća i Osječko-baranjske županije, a župa je dužna samo platiti priključak.
U župnoj crkvi je u tijeku je postavljanje vitraja. Dva vitraja su postavljena, a do
Božića bi trebali biti postavljeni preostali. Sva potrebna novčana sredstva za vitraje
skupili su i darovali župljani.
Na župnoj crkvi u tijeku je II. faza radova na zamjeni dotrajalih prozora novom
aluminijskom stolarijom na zapadnoj i južnoj strani crkve. Radovi će se izvoditi
dok budu dopuštale vremenske prilike. Početkom iduće godine planiramo proširiti
radove na uređenje unutrašnjosti župne crkve, te postaviti novu rasvjetu. Sredstva
za ovu investiciju dolaze od priloga župljana, donacijama Đakovačko-osječke
nadbiskupije, Grada Belišća i Osječko-baranjske Županije.
Želja nam je iduće godine obogatiti unutrašnjost bistrinačke crkve novom
oltarnom slikom Sv. Stjepana kralja, kao i obnoviti krovište crkve u Kitišancima.
Za sve detaljnije informacije o župnim događanjima možete vidjeti na župnoj
web stranici: www.zupa-belisce.com.

NAPOMENE UZ POHOD I BLAGOSLOV
OBITELJI
Blagoslov Vaših obitelji započinjemo ujutro od 9.00 sati. Molimo obitelji
da nastoje osigurati blagoslov svoga doma, ako je to ikako moguće, u vrijeme
predviđeno ovim rasporedom. Blagoslov završava kada se prođu sve predviđene
ulice i obitelji za taj dan, bez pauze za ručak ili sl.
Od 26. prosinca do 6. siječnja uz domaće fratre u pohodu i blagoslovu sudjelovati
će fra Branko Lovrić i fra Bernard Rubinić, a od 7. do 9. siječnja fra Marko Neretljak.
Svećenici će nastojati držati se ovoga rasporeda. Ako neke obitelji iz nepredvidivih
razloga ne uspijemo pohoditi, naknadno ćemo ih pohoditi prema dogovoru.
Pohvalno je i poželjno da svi članovi obitelji nazoče blagoslovu. Potrebno je imati
na stolu križ i zapaljenu svijeću (blagoslovljenu vodu nosi svećenik sa sobom).
Molimo obitelji koje su se prijavile za blagoslov da na dan blagoslova zatvore pse
jer zbog neugodnih iskustava nećemo moći ulaziti u taj dom, s obzirom da s nama
idu i djeca (ministranti), za koju su pred njihovim roditeljima i pred zakonom, za
vrijeme blagoslova odgovorni svećenici.
Svećenici svake godine kod blagoslova obitelji popisuju župljane kako bi imali
što bolji uvid u život i statistiku župne zajednice. Od srca Vam zahvaljujemo za
Vašu suradnju, a svi prikupljeni podaci ostaju pod službenom odnosno uredskom
tajnom. Popis se redovito ažurira što se posebno odnosi na obitelji koje nekoliko
godina zaredom ne nalazimo u njihovim domovima.
Redovito se uoči blagoslova obitelji postavlja pitanje kada i koliko doprinijeti
za crkvene potrebe. Radi mira Vaše savjesti i naše transparentnosti, treba i o tom
pitanju progovoriti. Franjevci nikada nisu i neće pri blagoslovu obitelji tražiti novac
ili druga materijalna dobra. Darovati prilog stvar je Vaše dobre volje i osjećaja, a
iznad svega znak Vaše ljubavi i privrženosti Crkvi i župnoj zajednici. Vrijeme i
mjesto na kojem ćete darovati ono što ste odvojili na godišnjoj razini za župu i
župne potrebe birate isključivo Vi. Istina, mnogi to rade upravo za vrijeme našeg
božićnog pohoda obiteljima.
Još nešto treba naglasiti. Mi franjevci ne primamo plaću niti bilo kakav novac iz
državnog proračuna, a isto tako ne primamo nikakav novac iz Ordinarijata. Jasno
je, dakle, da živimo od onoga što nam Vi darujete i za to smo Vam neizmjerno
zahvalni.

BLAGOSLOV OBITELJI 2018./2019.
KITIŠANCI

Srijeda, 26. 12. 2018.

A. Stepinca, Hrvatske mladeži, Nova

Belišće

Srijeda, 26. 12. 2018.

Nova, Bistrinačka, Br. Radića, Borik

Četvrtak, 27. 12. 2018.

Vl. Nazora , Gundulićeva, D. Pejačević , J. Račića, P. Svačića, J. B. Jelačića,
A. Mihanovića

Petak, 28. 12. 2018.

Kard. Stepinca, Lj. Gaja, E. Kvaternika, Kn. Trpimira, Željeznička , S. Raškaj,
F. Račkoga, A. Hebranga, Školska, K. D. Zvonimira , P. Preradovića,

Subota, 29. 12. 2018.

A. G. Matoša, Trg A. Starčevića, A. Hofmanna

Ponedjeljak, 31. 12. 2018.

I. G. Kovačića, I. B. Mažuranić , Lj. Posavskog, T. Ujevića, N. Tesle, Sunčana,
A. M. Reljkovića, A. Šenoe, S. Vraza

Srijeda, 2. 1. 2019.

S.H. Gutmanna, Dolac , M. P. Katančića

Četvrtak, 3. 1. 2019.

Petra Zrinskog, Matije Gupca

Petak, 4. 1. 2019.

Kralja Tomislava, Z. Kunc, J. Kozarca

Subota, 5. 1. 2018.

J.J.Strossmayera, Radnička, Starovalpovački put, Dravska obala

BISTRINCI

Ponedjeljak, 7. 1. 2019.

Fiskulturna , V. Nazora, J. Kozarca, A. Starčevića, I.G.Kovačića, Dravska,
P. Preradovića

Utorak, 8. 1. 2019.

M. Oreškovića, Radnička, Br. Radića, Belišćanska

Srijeda, 9. 1. 2019.

Lj. Gaja, M. Gupca, Trg Slobode

