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BoŽiĆna čestitka
„U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku 

u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade, u njoj bijaše 
život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.

Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet 
po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji 
ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su 

rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.“
Iv, 1, 1-5. 9-13

Način dolaska Boga stavlja nas pred nezaobilazno pitanje: zašto Bog nije došao u sili i 
sjaju? Birajući maleno i neznatno, Bog ljudskoj oholosti suprotstavlja jedinu pravu silu koja 
nema rušilačku snagu, a to je moć ljubavi. Biblija nam jasno kaže da je upravo oholost prvih 
ljudi bila jezgra prvog grijeha: biti kao Bog, bila je zlokobna napast kojoj nisu odoljeli. 

Biti malen i biti slab pripada samoj bit Božjeg ophođenja s čovjekom što onda 
nedvosmisleno pokazuje gdje je i čovjekova bit koju je grijeh oholosti zamaglio. Ako 
pogledamo i prve posljedice Isusova rođenja ili bolje rečeno, kod koga je ono našlo odjeka, 
opet ćemo se susresti s tim pravilom. Nisu mu pošli u susret ni kralj Herod ni veliki svećenici, 
židovski mudraci, već najjednostavniji i najsiromašniji od svih, betlehemski pastiri. Oni 
postadoše prvim glasnicima njegova rođenja. To su oni kojima on, prema evanđelju: „dade 
moć da postanu djeca Božja“.  Tako je to do danas. Isusa i danas traže i prepoznaju ne oni 
dubokoumni i moćni, već maleni i jednostavni koji čistim srcem traže Boga i koji su mu 
spremni služiti.

Jedan duhovni pisac naših dana sažeo je poruku Božića u samo jednu kratku rečenicu: 
„Ljubav nadvladava razdaljine, a prije svega blizinu čini podnošljivom“. Nama nije problem 
Bog koji je dalek, ali nam postaje problem Bog koji je svladao neizmjernu razdaljinu 
između neba i zemlje koji nam je postao opasno blizak i koji nas neodoljivo potiče da ga 
nasljedujemo. On nas jednostavno sili da i mi nadvladavamo razdaljine između nas ljudi, ali 
isto tako da nam blizina onih s kojima trajno dijelimo život bude podnošljiva. To je program 
Božića koji neumoljivo traži da bude ostvaren u svakom ljudskom životu. Mir koji su anđeli 
navijestili kod Isusova rođenja jest dar svim ljudima, ali još više zadatak svakom čovjeku 
koji nije lak, jer pravi mir u srcu dalek je cilj na putu do kojeg treba svladati mnoge zapreke.

„K svojima dođe i njegovi ga ne primiše“. Nemojmo prebrzo ocijeniti da ove riječi ne 
pogađaju nas jer u našem bi domu Isus uvijek našao mjesta. Je li ga već našao u mom i tvom 
životu, u našim životnim planovima i željama? Jesam li spreman te planove i želje trajno 
provjeravati u svjetlu njegova evanđelja ili mi on možda služi samo kao pobožna naljepnica 
na ono što ja znam i bez njega?
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Župna statistika 2019. godine*

sakRaMent ukupno MuŠko Žensko

krštenje 56 25 31
pričest 56 29 27
krizma 48 26 22

Vjenčanja 23

sprovodi ukupno Muško Žensko posljednja 
pomast

Bez 
posljednje 

pomasti
Belišće Bistrinci kitišanci prebivalište 

izvan župe

88 42 46 32 56 66 19 2 1

* do 15. prosinca 2019. g.

RaspoRed podjele sakRaMenata za 2020. godinu

sakRaMent datuM

krštenja

12. siječnja, 2. veljača, 3. svibnja, 
7. lipnja, 5. srpnja, 

2. kolovoza, 6. rujna, 
4. listopada, 1. studenoga, 

6. prosinca

prva pričest 10. svibnja

krizma 19. travnja

Ovaj Ivanov proslov nas suočava s činjenicom ljudskog odgovora na Božji dolazak. Jedni 
ga primiše, drugi ne. Za jedne i za druge se kaže da su njegovi. Božić svjedoči da se Bog 
ne odriče čovjeka.

Ne zaboravimo da nije samo početak Isusova života bio mukotrpan već još više njegov 
završetak. Drvo križa tvrđe je i okrutnije od tvrdih jaslica i slame. Život koji svojim 
počecima nije bio po volji većini ljudi morao je onako završiti jer Isus je bio dosljedan i tu 
dosljednost je tražio i od čovjeka. 

To je, braćo i sestre, jedino važno pitanje s kojim nas suočava i ovaj Božić: jesam li 
spreman dosljedno živjeti svoju vjeru ne tražeći prednosti za sebe nego u ljubavi služeći 
drugima? Na to pitanje nije moguće odgovoriti jednom zauvijek ono nas mora pratiti svaki 
dan. 

S ovim mislima, svima vama dragi župljani, prijatelji i dobročinitelji želimo blagoslovljen 
Božić i srce ispunjeno dobrotom i vjernosti Kristu kako bismo obnovljena duha živjeli 
svoju svakidašnjicu kroz sve dane nove 2020. godine.

Braća franjevci trećoredci glagoljaši u Belišću
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iz ŽiVota Župe

peRsonalne pRoMjene
Samostansko bratstvo franjevaca trećoredaca glagoljaša sv. Josipa Radnika u Belišću od 

listopada ove godine bogatije je za novoga člana, fra Josipa Dolića koji je 29. rujna zaređen 
za đakona u Zagrebačkoj prvostolnici te svoj đakonski praktikum vrši u našoj župnoj 
zajednici. Samostansko bratstvo u Belišću čine: fra Branko Janjić, župnik; župni vikari fra 
Dario Mican i fra Tomislav Vrsaljko te fra Josip Dolić, đakon. 

istaknuti dogaĐaji
Svaki početak župne pastoralne godine obilježen je pohodom i blagoslovom obitelji 

u božićnom vremenu. Župa Belišće prema prošlogodišnjem popisu broji sveukupno 2316 
obitelji (domaćinstava). Od toga broja Belišću pripada 1819 obitelji, Bistrincima 451 te 
Kitišancima 46 obitelji. Što se tiče ukupnog broja župljana statistika je sljedeća: Belišće 5461, 
Bistrinci 1427, a Kitišanci 161 župljanin. Sveukupno 7049 članova Župe Belišće. 

Naše samostansko bratstvo u Belišću u sklopu redovite kanonske vizitacije pohodio je 
provincijal fra Ivo Martinović od 23. do 26. veljače. Tom prigodom u nedjelju, 24. veljače 
predvodio je misno slavlje te se susreo sa članovima Franjevačkog svjetovnog reda i 
Franjevačke mladeži.

Svetkovinu sv. Josipa, 19. ožujka obilježili smo cjelodnevnim euharistijskim klanjanjem 
u kojem su sudjelovali članovi naših zajednica, zborova i crkvenih pokreta. Sveti otac 
Franjo imenovao je mons. Ivana Ćurića, dosadašnjeg generalnog vikara Đakovačko-
osječke nadbiskupije, pomoćnim biskupom 11. ožujka, stoga smo sudjelovali i na njegovom 
biskupskom ređenju koje je bilo na Uskrsni ponedjeljak, 22. travnja u Đakovačkoj katedrali.

Kao župa podržali smo inicijativu „Hod za život“ koja je po prvi puta održana u Osijeku, 
18. svibnja pod geslom „Zaštitimo najugroženiju manjinu u Hrvatskoj – nerođenu djecu“. 
Nekoliko župljana kao volonteri sudjelovalo je u organizaciji i osiguranju ovog miroljubivog 
hoda građana kojim se dostojanstveno u ozračju radosti, pjesme i veselja želi iznijeti svoj stav 
da je ljudski život najveća vrijednost.

Naši mladi sudjelovali su i na Nadbiskupijskom susret mladih u Vinkovcima koji se održao 
pod geslom: „Ne boj se, samo vjeruj! (Mk 5,36)“.

Franjevačka mladež u Belišću ove godine obilježila je 25 godina svoga postojanja. Ovaj 
lijepi jubilej framaši su proslavili 8. lipnja svečanom misom koju je predslavio fra Ivan Široki, 
TOR. Za vrijeme misnog slavlja trinaest framaša je obnovilo framaška obećanja, troje po prvi 
put dalo obećanja, a jedanaest framaša primljeno je u bratstvo. 

Nastavili smo tradiciju zajedničkog druženje na kraju pastoralne godine za članove župnih 
zajednica, pokreta i zborova te svih onih koji održavaju crkvene prostore koje smo imali 15. 
lipnja u svetištu sv. Ane u Bistrincima.  

Naša župna zajednica po prvi put je svetkovinu Tijelova (20. lipnja) proslavila procesijom 
koja je prošla kroz centar grada Belišća. Bio je to povijesni dan za našu župnu zajednicu. 
Nakon svečanog misnog slavlja u 8:00 sati procesija s Presvetim Oltarskim Sakramentom 
krenula je iz župne crkve prema centru grada i sadržavala je četiri postaje: Vijenac dr. Franje 
Tuđmana, Park hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Trg Ante Starčevića i župno 
dvorište. Veliki broj vjernika sudjelovao je u procesiji. 

Prvi belišćanski župnik fra Bernard Rubinić ove godine proslavio je dijamantni jubilej - 60 
godina svećeničke službe. Svoju dijamantnu misu proslavio je 30. lipnja u crkvi sv. Leonarda 
u Kotarima, a zahvalnost za brojne godine svećeničkog služenja podijelili smo s njim. 
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U nedjelju, 15. rujna održano je svečano euharistijsko slavlje te blagoslov vitraja i 
skulpture „Uskrsli Krist“ koja je smještena u javni prostor grada. Nedjeljnom misnom 
slavlju prethodila je trodnevna priprava koju je vodio fra Bernard Rubinić, prvi belišćanski 
župnik, a danas počasni građanin grada Belišća. Ujedno je to bila i proslava velikog jubileja 
fra Bernarda – 60 godina svećeništva. Svečano misno slavlje predvodio je mons. dr. Đuro 
Hranić, nadbiskup i metropolit. Koncelebranti su bili fra Ivo Martinović, provincijal 
franjevaca trećoredaca glagoljaša, fra Bernard Rubinić, prvi belišćanski župnik, fra 
Branko Janjić, župnik župe sv. Josipa Radnika u Belišću, župni vikari fra Dario Mican i 
fra Tomislav Vrsaljko, fra Zvonimir Brusač, tajnik Provincije te vlč. Zvonko Mrak, župnik 
župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Valpovu. Svečano liturgijsko pjevanje bilo je 
povjereno zborovima koji djeluju u župi, a čiji su voditelji s. Alemka Štefanko i prof. 
Želimir Sušić. Svečanosti su nazočili, uz brojne vjernike, predstavnici gradske vlasti na 
čelu s gradonačelnikom dr. Dinkom Burićem i izaslanikom župana Draganom Anočićem, 
umjetnici s obiteljima, autor vitraja akademski slikar Marijan Jakubin te autor „Uskrslog 
Krista“ akademski kipar Petar Ujević.

Od ove godine započeli smo sa susretima za roditelje prvopričesnika i krizmanika kojim 
želimo dati poticaj roditeljima na življenje i svjedočenje vlastite vjere te aktivno uključivanje 
u pripravu djece za svete sakramente. Prvi susret (6. i 7. studenog) imao je župni vikar fra 
Dario Mican s temom „Vjera u čovjekovom životu – smisao i značenje“, a drugi susret 
(16. i 17. prosinca) gospođa Katarina Mravak Luketina, psiholog s temom „Komunikacija 
roditelj – dijete“. Ovi susreti su otvorene naravi za roditelje i ostalih dobnih skupina djece. 

Održana je i župna tribina na kojoj je gostovao istaknuti hrvatski isusovac pater Ivan 
Ike Mandurić. Tema tribina bila je „Misterij i smisao patnje“, a održana je 22. studenog u 
Velikoj vijećnici grada Belišća. Tribina je imala rekordnu posjećenost. 

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. studenoga.

godoVi
Crkvenom godu sv. Josipa Radnika prethodila je trodnevnica (28. travnja do 30. svibnja) 

koju je predvodio, kao i svečanu misu na crkveni god, fra Petar Grubišić, franjevac 
trećoredac, župnik župe bl. Alojzija Stepinca iz Ogulina. Crkveni god u Kitišancima 
proslavljen je na svetkovinu Rođenja Ivana Krstitelja, 24. lipnja, a misno slavlje predvodio 
je fra Dario Mican, župni vikar. Svečanoj proslavi blagdana sv. Ane u bistrinačkom svetištu 
prethodila je trodnevna duhovna priprava od 23. do 25 srpnja koju je predvodio prof. dr. 
sc. Tonči Matulić, profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, a teme priprave 
bile su bogoslovne kreposti: vjera, nada i ljubav. Bistrinački god sv. Stjepana kralja, 20. 
kolovoza obilježen je misnim slavljem koje je predvodio fra Tomislav Vrsaljko, župni 
vikar. Uoči svečanog blagoslova župnih vitraža i skulpture „Uskrli Krist“ 15. rujna održana 
je trodnevna duhovna priprava koju je imao fra Bernard Rubinić. U sklopu priprema za 
proslavu spomendana sv. Vinka Paulskog ( 27. rujna) održana je trodnevnica koju su 
predvodili domaći fratri, kao i uoči blagdana sv. Franje Asiškog (4. listopada).
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HodočaŠĆa
Po prvi put naša župa je organizirano hodočastila u Lurd od 30. lipnja do 7. srpnja zajedno 

s vjernicima župe Valpovo. Održana su tradicionalna župna hodočašća u Ludbreg (svetište 
Predragocjene Krvi Kristove, 31. kolovoza) i Međugorje (Kraljica mira, od 20. do 22. rujna), 
a u zajedništvu vjernika valpovačkog dekanata sudjelovali smo na korizmenom hodočašću u 
Voćin (30. ožujka) te na nadbiskupijskom hodočašću u Mariju Bistricu i Ivanec (28. rujna), 
povodom 100. godišnjice rođenja biskupa Ćirila Kosa. Mladi naše župe sudjelovali su XIV. 
Križnom putu za mlade koji je održan 6. travnja, a mladi su pješačili dionicom dugom 23 
km od župne crkve u Sibinju do župne crkve Gospe Brze Pomoći. Kao i prošlih godina na 
poziv našeg Nadbiskupa sudjelovali smo na spomen – hodočašću u Vukovar (18. studenog). 
Nakon višegodišnje pauze obnovljen je odlazak u Taizé gdje su naši mladi boravili od 3. do 
10. kolovoza u organizaciji članovova Crkvenog pjevačkog društva MIR.

CaRitas
Tijekom župne pastoralne godine organizirane su različite karitativne akcije. U došašću i 

korizmi skupljali smo namirnice i milodare za potrebe župnog caritasa. Sudjelovali smo u 
tjednu solidarnosti s Crkvom u BiH, te obilježili misijsku nedjelju kada smo skupljali pomoć 
za misiji Minero u Boliviji gdje djeluje hrvatski misionar fra Ivica Vrbić , i organizirali 
prigodni župni misijski sajam kojeg smo nazvali „BELIŠĆE za BOLIVIJU“. Sudjelovali 
smo u akciji „75 za 1“ Nadbiskupijske zaklade „dr. Nikola Dogan“ koja stipendira učenike 
i studente slabijeg imovnog stanja s područja Nadbiskupije te smo prikupljali novčana 
sredstva za pomoć učenicima i studentima  slabijeg imovnog stanja s područja Nadbiskupije. 
Tradicionalno sudjelujemo u akciji MIVA kojom pomažemo nabavu motornih vozila za 
misionare. Ova akcija održava se na nedjelju sv. Kristofora 21. srpnja. Osim skupljanja 
milodara za misionare imali smo i blagoslov motornih vozila nakon mise jutarnje mise. 
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
Od ove godine naša župa, ali i grad bogatiji su za dva nova umjetnička djela. Nakon 

što smo prošle godine završili postavljanje vitraža na jugoistočnoj strani zida župne crkve 
odlučilo smo postaviti vitraž u krstionici, a za autora je izabran prof. Marijan Jakubin koji je 
autorski potpisao i vitraže „Sedam svetih sakramenata.“ Vitraž je u triptihalnoj kompoziciji 
i prikazuje evanđeoske motive koji izriču teološku i inicijacijsku simboliku priprave za 
krštenje u noći vazmenoga bdijenja. Na gornjem odsječku prikazana je scena „Isusovog 
susreta sa Samarijankom“ (Iv 4, 4-24), u središnjem „Ozdravljenje jerihonskog slijepca“ 
(Lk 18, 35-43) i pri dnu prozora „Uskrišenje Lazara“ (Iv 11, 38-43). Postavljanje vitraža 
realizirano je uz donacije župljana. 

Početkom godine započeli smo ideju o postavljanju spomen – križa u gradu Belišću. 
Grad Belišće nema niti jedan križ na javnoj površini osim groblja, a križ koji je 1939. 
g. postavljen na tadašnjem crkvenom zemljištu u želji za izgradnjom crkve na istome 
mjestu komunistička mladež Belišća je srušila 1960. godine. Grad je odobrio molbu Župe 
da se postavi spomen-križ, te je na pozivnom natječaju izabrana skulptura „Uskrsli Krist“ 
akademskog kipara Petra Ujevića. Skulptura je sačinjena od dva dijela. Križ veličine 3,3 
m od kortena čiji je središnji dio otvoreni zračni prizor (silueta raspetoga Isusa Krista). 
Ispred križa nalazi se skulptura uskrslog Krista izrađenog od bronce veličine 2,4 metra. 
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Križ je izradila tvrtka Weldex d.o.o. iz Belišća, a skulptura je izlivena u Ljevaonici Ujević 
u Zagrebu. Arhitektonsko rješenje cjelokupnog spomeničkog prostora potpisuju Domagoj 
Ivanović, mag. ing. arch. i Ivan Križić, mag. ing. arch. iz arhitektonskog ured DIES d.o.o. 
iz Valpova. Ovaj projekt realiziran je uz donaciju Grada Belišća te brojnih tvrtki s područja 
naše županije. 

Naša župa ove godine sudjelovala je kao suorganizator dvjema vrijednim izložbama 
istaknutih hrvatskih umjetnika u suradnji s Gradom Belišćem. Prva izložba održana je u 
sklopu proslave crkvenog goda sv. Josipa Radnika i Dana grada Belišća od 26. travnja 
do 17. svibnja na kojoj su izlagali akademski slikar Vladimir Meglić i akademski kipar 
Petar Ujević. Druga izložba održana je od 13. prosinca 2019. do 7. siječnja 2020. u prigodi 
obilježavanja programa „Advent u Belišću“ na kojoj je izlagao akademski slikar Goran 
Petrač s tematskom izložbom „Boje krajolika“. Izložbe su održane u predvorju Gradske 
uprave u Belišću. 

U nedjelju, 17. studenog 2019. g. održan je koncert članova akademskog zbora Pro 
musica i Tamburaškog orkestara iz Mostar pod vodstvom maestra don Dragan Filipovića. 
Kao i proteklih godina župna crkva bila je domaćin „Božićnog koncerta“ u organizaciji 
Grada Belišća i Turističke zajednica grada Belišća koji je održan, 15. prosinca na kojem 
su nastupili brojni solisti i zborovi. Crkveno pjevačko društvo Mir održalo je tradicionalni 
Božićni koncert 27. prosinca u župnoj crkvi.  

inVestiCije
Početkom godine svetište Sv. Ane u Bistrincima dobilo je svoj električni priključak te 

smo  postavili novu LED rasvjetu u svetištu. U župnoj crkvi sv. Josipa Radnika dovršena 
je zamjena prozora i vrata na jugoistočnoj, južnoj i sjeverozapadnoj strani crkve (glavna 
lađa, dvorana bl. Alojzija Stepinca, katehetske dvorane i pjevaone). Postavljena su 23 
nova aluminijska prozora s komarnicima te nova ulazna aluminijska vrata kod sakristije 
i vjeronaučnih dvorana. Uređeni su zidovi na glavnom oltaru i krstionici te je postavljen 
vitraj u krstionici. Uređen je zid na istočnoj strani glavne lađe župne crkve na kojem su 
postavljeni vitraji te su postavljeni električni otvarači prozora. Uređeni su svi prostora na 
kojima su mijenjani prozori, a ti radovi obuhvaćali su izolaciju zidova, krečenje, postavljanje 
rasvjete i novih podova te dio potrebnog namještaja. U donjoj etaži zvonika postavili smo 
novu izolaciju zbog prokišnjavanja. 
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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 2019. g. do 9. siječnja 2020. g. u blagoslovu će sudjelovati  
sljedeći svećenici:

fra Branko Janjić, župnik
fra Dario Mican, župni vikar
fra Tomislav Vrsaljko, župni vikar
fra Josip Dolić, đakon
fra Marko Neretljak, pastoralni pomoćnik

† 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 stati sti ku 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. Isti na, 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.



8

BlagosloV oBitelji  2019. /2020.

četVRtak, 26. 12. 2019.

kitiŠanCi: 
A. Stepinca, Hr. mladeži, Nova

BeliŠĆe:
Nova, Bistrinačka, Braće Radića, Borik

BeliŠĆe
petak, 27. 12. 2019.

V. Nazora, I. Gundulića, D. Pejačević, J. Račića, P. Svačića, B. J. Jelačića, A. Mihanovića 

suBota, 28. 12. 2019.
A. G. Matoša, Trg A. Starčevića, Park A. Hofmanna 

ponedjeljak, 30. 12. 2019.
Kard. Stepinca, Lj. Gaja, E. Kvaternika, Kn. Trpimira, Željeznička, Sl. Raškaj, 

F. Račkoga, A. Hebranga, Školska, K. D. Zvonimira, P. Preradovića

utoRak, 31. 12. 2019.
I. G. Kovačića,  I. B. Mažuranića, Lj. Posavskog, T. Ujevića,  
N. Tesle, Sunčana, A. M. Reljkovića,  A. Šenoe, S. Vraza

četVRtak,  2. 1. 2020.
Kr. Tomislava, Z. Kunc, J. Kozarca 

petak, 3. 1. 2020.
P. Zrinskog, M. Gupca

suBota, 4. 1. 2020.
S. H. Gutmanna, Dolac, M. P. Katančića

utoRak, 7. 1. 2020. 
Vijenac J. J. Strossmayera, Radnička, Starovalpovački put, Dravska obala

BistRinCi
sRijeda, 8. 1. 2020.

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

četVRtak, 9. 1. 2020.
M. Oreškovića, Braće Radića, Lj. Gaja, M. Gupca, Trg Slobode


