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BoŽiĆna čestitka saMostankoga BRatstVa
Dragi župljani Župe sv. Josipa Radnika, draga braćo i sestre u Kristu, Bogu koji se utjelovio!
Nalazimo se još jednom u vremenu liturgijske proslave velikoga otajstva utjelovljenja
Gospodina našega Isusa Krista, vremenu koje je usredišteno u svetkovini Božića, ali čija
radost odzvanja i u brojnim danima koji slijede. Crkva je od starine – uvijek, doduše, čuvajući
svijest kako je neosporno središte kršćanskoga slavljenja Kristovo vazmeno otajstvo – spomen
na događaj silaska Sina Božjega u ovaj svijet prepoznala kao povlašteni trenutak iskazivanja
hvale Bogu zbog tako čudesnoga djela. I doista, nemoguće je riječima izraziti sve bogatstvo
božićnoga otajstva. Slavimo događaj u kojemu se Vječni rodio u vremenu posvetivši tako
tijek vremena i preobrazivši ga u spasenjsko vrijeme; Stvoritelj je došao u liku stvorenoga
kako bi svemu stvorenju vratio izgubljeni sjaj; Besmrtni se dao učiniti smrtnim da bi smrću
uništio smrt; u konačnici, Bog je postao čovjekom kako bi čovjek mogao postati dionikom
božanskoga.
U božićnome vremenu pred nama na poseban način izrasta slika svjetla koje se suprotstavlja
tami. U misi polnoćki Crkva se sjeća kako je Bog tu presvetu noć obasjaopravimsvjetlom,
Isusom Kristom (usp. zborna molitva polnoćke), a naviještaj Božje riječi započinje svečanim
proglasom o narodu koji je, nakon lutanja tamom, vidio velikusvjetlost (usp. Iz 9,1); u misi
zornici moli da novosvjetlo utjelovljene Riječi kojim nas je Bog obasjao, odsijeva i u našemu
življenju (usp. zborna molitva božićne zornice); i konačno na sam dan Božića Crkva svečano
naviješta da svjetlosvijetli u tami i da ga tama ne obuzima (usp. Iv 1,5). Tama je uvijek bila
stvarnost koja čovjeka plaši: u tami čovjek ne vidi, u tami na njega vrebaju mnoge opasnosti
s kojima se teško može suočiti. Tama je stvarnost koja se u početku prostirala nad bezdanom
pustoši i praznine (usp. Post 1,2). Nasuprot njoj, svjetlo je stvarnost koja je čovjeku draga:
čovjek živi u svjetlu, radi u svjetlu, svjetlo mu je potrebno za normalno funkcioniranje. Ne bez
razloga, biblijsko izvješće o stvaranju izriče kako je prva Božja riječ, prvo djelo stvaranja bilo
upravo svjetlo (usp. Post 1,4): svjetlo je pobijedilo tamu bezdana i njim započinje uređivanje
svijeta, započinje prvo stvaranje. Međutim, daljnja povijest ljudskoga roda i stvorenja
ponovno biva obilježena tamom: tamom ljudskih grijeha, tamom prijestupaka, tamom lutanja
po stranputicama povijesti. Bio je potreban novi Božji zahvat, novo svjetlo koja će iznova
započeti uređivati svijet. I ta nova svjetlo jest sam Sin Božji. On je istinskosvjetlo, jer se više
ne radi o stvoru svjetla kao u prvome stvaranju, nego je ovdje riječ o samome Stvoritelju.
Više to nije svjetlo koje bi tama mogla pobijediti, nego je svjetlo koje rasvjetljuje tamu i koje
tama ne obuzima. Otajstvom Kristovoga utjelovljenja tako započinje novo stvaranje: svijet
više nije obavijen tamom, nego je rasvijetljen svjetlom božićne noći; čovjek više nije robom
grijeha, nego je uzvišen na dostojanstvo Božjih sinova i kćeri.

Draga braćo i sestre, ovo neobično vrijeme u kojemu živimo, a koje je obilježeno aktualnom
pandemijom bolesti i svim bolnim posljedicama koje iz nje proizlaze, zacijelo nam se može
činiti kao vrijeme tame. Osjećamo neizvjesnost našega životnog hoda i budućnosti koja nam
dolazi, upravo kao da hodamo u tami; osjećamo težinu sadašnjega trenutka pritisnutoga
tamom bolesti, tamom samoće, tamom nemogućnosti ostvarenja redovitih međuljudskih
odnosa. Nažalost, i iz brojnih izvora – koji su samo izvanjski „zaogrnuti“ kršćanskim
imenom – slušamo apokaliptične navještaje propasti koji u konačnici ne nude ništa drugo
osim upravo tame. Kao vjernici pozvani smo u ovom svetom vremenu svjedočiti svjetlo,
ono istinsko Svjetlo koje prosvjetljuje svakoga čovjeka (usp. Iv 1,9). Proslava božićnoga
događaja za nas je proslava novoga i vječnoga svjetla koje je jednom za svagda pobijedilo
tamu i koje tama više nikada ne može nadvladati. Božićno otajstvo nas uči kako je ljudska
narav i cijelo stvorenje dotaknuto i preobraženo dodirom božanskoga, jer je Sin Božji
postao čovjekom i uzeo naše ljudsko tijelo i našu narav. Božićno je vrijeme, stoga, vrijeme
neizmjerne radosti, a ne turobnoga tugovanja; ono je vrijeme posvješćivanja kako smo
Božjim darom učinjeni dionicima vječnosti, a ne slugama vremenitosti; ono nas poziva
da u cijelom svemiru iznova otkrijemo svjetlo Božje vladavine, Božje tiho kraljevanje,
a ne prepuštamo se očaju zbog tobožnje vlasti tame. Sada više nego ikada treba u našim
ušima odzvanjati onaj znameniti poziv svetih otaca Crkve da spoznamo svoje dostojanstvo,
dostojanstvo Božjih sinova i kćeri i otkrijemo neizmjernu Božju ljubav prema nema, ljubav
koja nas nikada ne ostavlja same u tami, nego nas obasjava u svjetlosti spasenja.
Svima vama želimo sretne i blagoslovljene božićne blagdane: neka vam na dobro dođe
proslava rođenja Gospodina našega Isusa Krista, Boga koji je postao čovjekom kako bi
čovjek mogao postati dionikom božanske svjetlosti i nepropadljivosti.

Župna statistika 2020. godine*
SAKRAMENT

UKUPNO

MUŠKO

ŽENSKO

Krštenje

56

22

34

Pričest

56

20

34

Krizma

30

18

12

Vjenčanja

Sprovodi

Ukupno

Muško

Žensko

102

53

49

16
Bez
Posljednja posljednje
pomast
pomasti

22

80

* do 15. prosinca 2020. g.
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Belišće

Bistrinci

76

18

Kitišanci Prebivalište
izvan župe

3

5

RaspoRed podjeLe sakRaMenata Za 2021. godinu
sakRaMent

datuM

Krštenja

10. siječnja, 7. veljača, 11. travnja, 2. svibnja,
6. lipnja, 4. srpnja,
1. kolovoza, 5. rujna,
3. listopada, 7. studenoga,
5. prosinca

Prva pričest

9. svibnja

Krizma

30. svibnja

iZ ŽiVota Župe
“Ljudi kažu: teška vremena, zla vremena. Čestito živimo i vremena su dobra.
Mi smo vremena. Kakvi jesmo takva su vremena.”
(sv. Augustin)

dRukčiji ŽiVot
Pandemija koja je zahvatila cijeli svijet, a tako i nas, vjerujem da nam je svima preko
glave i da molimo Boga da što prije sve ovo završi. Puno se toga u našem životu promijenilo
i osjećamo da ništa više ne će biti kako je bilo. Odjednom je sve stalo i nastupilo je “veliko
zatvaranje”, „lockdown“. Ulice su opustjele, terase kafića ostale bez ljudi, poslovi se počeli
gasiti, škole su zatvorene i prebačene u virtualni svijet, na igralištima je nestalo dječje graje.
Čitav je život, čini se, vraćen „na tvorničke postavke“, na čistu, rastegnutu sadašnjost, a
sjećanja na prošli svijet postala su samo daleka uspomena, koju krijumčarimo kao kakvu
luksuznu robu. Mnoštvo ljudi od straha živi iza zatvorenih vrata svoje kuće i svim silama
bori se izbjeći zarazu koja svakom čovjeku prijeti. Jedan dio nas prošao je kroz tunel
zaraze i možemo posvjedočiti različita iskustva. Jedni su to podnijeli s teškim simptomima
i jedva preživjeli, a drugi s lakšim, a od nekih smo se morali i trajno oprostiti. Iz svega
ovoga razaznajemo da živimo u čudnom, nesigurnom i teškom vremenu koje nas poziva na
preispitivanje mnogih životnih prioriteta.
„Ako Bog postoji zato što jest za druge, ako je Isus postao to što jest jer je bio čovjek za
druge, možemo li mi postojati ako nismo ljudi za druge?“ (fra Ante Grbeš). Prema tome,
izbjeći ljude, konkretnog čovjeka, znači bježati od svoga poslanja, jer od njih smo uzeti
od Njega, njima poslani. Tako smo i mi nastavili imati susrete s vjernicima s nadom u
bolje sutra i vjerom da će doći kraj svemu ovome. Čitavo ovo vrijeme pandemije duboko
se odrazilo na društvene, odgojno-obrazovne i ekonomske čimbenike života, ali i na
bogoslužje. Broj vjernika u prvim tjednima nakon „zatvaranja“ bio je prepolovljen. Suočeni
s realnošću života da su mnoge pastoralne aktivnosti u ovoj godini odlukom Ordinarijata i
Nacionalnog stožera nestale, bili smo prisiljeni organizirati drukčiji život u župnoj zajednici
i samostanskom bratstvu. Naša želja je bila ništa ne dokidati, već prilagoditi postojećim
okolnostima, svjesni potrebe za opreznošću, ali potrebe da se upravo evanđeoskom porukom
nade borimo protiv malodušja i straha koji vode u depresiju. Iako je ova godina skromnija
3

u župnim događanjima, ipak smo uspjeli ostvariti redovite susrete s vjernicima, osim kroz
dva mjeseca velikog zatvaranja kada nije bilo misnih slavlja s vjernicima. Ovdje ističem
neke važnije događaje za život župe.

PERSONALNE PROMJENE
† Samostansko bratstvo franjevaca trećoredaca glagoljaša sv. Josipa Radnika u Belišću
ove godine doživjelo je određene personalne promjene. Dosadašnji župni vikar fra Dario
Mican u razriješen je službe i otišao je na poslijediplomski studij. Fra Josip Dolić, koji
je svoj đakonski praktikum vršio u našoj župi, imenovan je župnim vikarom u Splitu.
Novim župnim vikarom i članom samostanskog bratstva imenovan je fra Mirko Mišković.
Samostansko bratstvo u Belišću čine: fra Branko Janjić, župnik; fra Marko Vrgoč,
samostanski vikar koji je na zdravstvenom oporavku u Odri, te župni vikari fra Tomislav
Vrsaljko i fra Mirko Mišković.

ISTAKNUTI DOGAĐAJI
† Župa Belišće prema prošlogodišnjem popisu broji sveukupno 2243 obitelji
(domaćinstava). Od toga broja Belišću pripada 1765 obitelji, Bistrincima 433 te Kitišancima
45 obitelji. Što se tiče ukupnog broja župljana, statistika je sljedeća: Belišće 4502, Bistrinci
1173, a Kitišanci 130 župljanin. Sveukupno 5805 članova Župe Belišće.
† Do velikog zatvaranja 19. ožujka život župe išao u redovitom ritmu. Župna kateheza
i susreti župnih zajednica, zborova i pokreta održavali su se redovito. Svakako je vrijedno
spomenuti da smo nastavili s prošlogodišnjom praksom susreta za roditelja krizmanika i
prvopričesnika. Fra Josip Dolić je 24. i 25. veljače 2020. g. održao predavanje u Dvorani bl.
Alojzija Stepinca na temu: Život u (ne)kulturi ekrana – izazovi digitalizacije.
† Korizmene aktivnosti su se redovito održale, te smo uspjeli pohoditi i ispovjediti
bolesnike. Zbog vrlo složene situacije u svijetu izazvane koronavirusom (COVID-19), kao
i zabilježenih slučajeva ove bolesti u Hrvatskoj, naš nadbiskup izdao je 14. ožujka prve
preporuke i upute koje se odnosa na liturgijska slavlja liturgijska slavlja, molitvene susrete
i pastoralno-katehetsko djelovanje u župama. Tada smo se po prvi put susreli s određenim
epidemiološkim mjerama koji će sve do danas postati naša životna svakodnevica. Misna
slavlja su se održavala prema uputama nadbiskupijskog ordinarijata, a župna kateheza i
ostale pastoralne aktivnosti obustavljene su do daljnjeg.
† U četvrtak 19. ožujka proslavili smo svetkovinu sv. Josipa, zaštitnika naše domovine. U
našoj župi to je dan godišnjeg župnog klanjanja.
Nakon jutarnje mise presveti oltarski sakrament
bio je izložen na našem oltaru za cjelodnevno
klanjanje. Taj dan smo slavili posljednju misu s
narodom prije velikog zaključavanja.
† Hrvatska biskupska konferencija je
donijela određene privremene mjere koje su
stupile na snagu u petak 20. ožujka. Da bi se
izbjeglo širenje bolesti COVID-19 i očuvalo
zdravlje stanovništva, sve se svete mise, slavlja
sakramenata, sakramentala, pučkih pobožnosti,
4

župna slavlja, drugi događaji i svi sastanci otkazuju se do
daljnjega. Uslijedilo je vrijeme velikog zatvaranja koje
je trajalo do 1. svibnja. Kroz to vrijeme mi, fratri, slavili
smo redovito misu u samostanskoj kapelici. Nastojali
smo kroz društvene mreže održati kontakt sa župljanima.
Crkva je svakodnevno bila otvorena za osobnu molitvu
župljana. Jedini oblik pastorala koji je kroz to vrijeme
ostao je ispraćaj pokojnika na grobljima. To vrijeme
ipak je prolazilo u nekom duhu optimizma da se uskoro
vraćamo na staro.
† Veliki tjedan, vrhunac liturgijske godine koji je
postao i „vrhunska kušnja“ onoga trenutka kada smo
ušli u praznu crkvu na Veliki četvrtak. Misa Večere Gospodnje poprimila je okus gorčine
židovskog pashalnog zelja, kada smo se suočili s praznim klupama u župnoj crkvi, jer do
tada smo svetu misu imali u samostanskoj kapeli. Bio je to „duhovni potres“ za svećeništvo
i pastoralni život koji nas je pozivao na preispitivanje. Nadbiskup je odredio da Veliki petak
ove godine bude i naš nadbiskupijski dan molitve za oproštenje grijeha, dan kajanja, posta
pokore i molitve za obraćenje te za ozdravljenje svih zaraženih virusom Covid-19 i za
što skoriji prestanak aktualne pandemije u čitavome svijetu. Uskrs smo proslavili u „tihoj
radosti“. Odlučili smo snimiti jednu video poruku za sve župljane i čestitati im Uskrs.
Poruka je bila jako gledana.
† Blagdan sv. Josipa Radnika, 1. svibnja, dan nebeskog zaštitnika naše župe i samostana,
obljetnicu posvećenja župne crkve i samostana, te Dan grada Belišća zbog pandemije
koronavirusa, nažalost, nismo bili u mogućnosti proslaviti na svečani način. Trodnevnicu
nismo imali, a crkveni god obilježili smo u nedjelju 3. svibnja nakon popuštanja restriktivnih
mjera kada su omogućena misna slavlja s narodom, sakramenti i ostale pobožnosti uz
određene epidemiološke mjere.
† Potaknuti preporukama koje se odnose na slavlja svetih misa za vrijeme pandemije
koronavirusa odlučili smo imati još jednu nedjeljnu misu na otvorenom u svetištu sv. Ane u
Bistrincima od 7. svibnja. Sveta misa bila je svake nedjelje u 17.00 sati.
† Nakon susreta s roditeljima ovogodišnjih prvopričesnika odlučeno je da se slavlje prve
pričesti u našoj župi održi u nedjelju 28. lipnja. Slavlje krizme prebačeno je u nedjelju 13.
rujna. Katehezu prvopričesnika i krizmanika nastavili smo imati redovito kao i susrete
drugih župnih skupina.
† U subotu 30. svibnja obilježili smo Dan državnosti Republike Hrvatske i Dan hrvatskih
branitelja grada Belišća. Nakon službe riječi i molitve za pokojne kod spomen križa na
belišćanskom groblju, u župnoj crkvi slavljena je sveta misa za sve poginule i nestale
hrvatske branitelje.
† Na svetkovinu Duhova 31. svibnja u svetištu sv. Ane slavljena je sveta misa za sve žrtve
Bleiburga i Križnog puta povodom 75. obljetnice ove velike tragedije hrvatskog naroda.
† U četvrtak 11. lipnja proslavili smo svetkovinu Tijelova svečanom procesijom s
presvetim oltarskim sakramentom nakon misnog slavlja u 8.00 sati. Procesija je krenula
iz župne crkve prema centru i sadržavala četiri postaje: Vijenac dr. Franje Tuđmana, Park
hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, Trg Ante Starčevića i župno dvorište.
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† Đakoni naše franjevačke provincije fra Josip Dolić
i fra Mirko Mišković imali su svećeničko ređenje u
subotu 20. lipnja u Hrvatskome nacionalnom svetištu
Majke Božje Bistričke. Fra Josip je imao mladu misu
26. srpnja u župi Svih svetih u Livnu (BiH), a fra Mirko
9. kolovoza u župi Uznesenja BDM u Tolisi (BiH).
† U nedjelju 28. lipnja imali smo slavlje Prve
svete pričesti koju je primiti 56-ero djece. Svečano
misno slavlje bilo je u 10.00 sati, a održali smo ga u
župnom dvorištu na platou ispred ulaza u crkvu. Lijep
broj roditelja i župljana se angažirao u kompliciranoj
organizaciji prema epidemiološkim uputama da bi djeca imala pravo slavlje.
† Svetkovinu Rođenja sv. Ivana Krstitelja i crkveni god u Kitišancima proslavili smo u
srijedu, 24. lipnja. Svečanu sveta misu u 10.30 sati predslavio je vlč. Luka Ćosić, župni
vikar u Valpovu.
† Župnik vikar fra Dario Mican odlukom Provincije morao je napustiti službu župnog
vikara zbog odlaska na poslijediplomski studij. U nedjelju 5. srpnja fra Dario se je zahvalio
i pozdravio se župljanima.
† U Bistrincima je, uoči blagdana sv. Ane 26. srpnja, održana trodnevica koju je od 23.
do 25. srpnja predslavio isusovac pater Ivan Ike Mandurić, koji je ujedno predvodio i
večernje misno slavlje na sam blagdan sv. Ane. Kroz tri dana, nadahnut riječima sv. Pavla
iz Poslanice Kološanima: „U njemu je sve sazdano“ (Kol 1,16), pater Ike je promišljao o
važnosti odgoja u vjeri i izazovima koji su postavljeni pred današnje kršćanske obitelji.
Ovogodišnja proslava blagdana sv. Ane bila je najveće vjersko okupljanje u nadbiskupiji
od uvođenja epidemioloških mjera uzrokovanih koronavirusom. Velik broj hodočasnika
pristupio i sakramentu svete ispovijedi. Bila je to značajna duhovna obnova za našu župnu
zajednicu, ali i sve vjernike Valpovštine u ovim izazovnim vremenima.
† U četvrtak 20. kolovoza, prema starom kalendaru, spomendan je sv. Stjepana, ugarskog
kralja. Toga dana obilježili smo crkveni god u Bistrincima, a svečano misno slavlje
predslavio je fra Josip Dolić.
† Ovogodišnji mladomisnik fra Josip Dolić, koji je svoj đakonski praktikum obavljao u
našoj župi, odlukom provincijala je premješten na novu službu u samostan sv. Josipa i župu
Sv. Obitelji u Splitu, gdje će obnašati službu župnog vikara. U nedjelju 23. kolovoza fra
Josip se pozdravio i oprostio od župljana.
† U petak 4. rujna u 18 sati u Belišću je ispred Gradske vijećnice otvorena izložba slika
akademskog slikara iz Zagreba Davorina Radića, člana neformalne umjetničke grupe
„Contra“. Izložba je upriličena u organizaciji Župe sv. Josipa Radnika Belišće, Grada
Belišća i prof. Branka Matišića.
† Na blagdan Rođenja BDM (Mala Gospa) 8. rujna obilježili smo crkveni god kapelice na
belišćanskom groblju. Misna slavlja održana su na prostoru ispred kapelice.
† Slavlje sakramenta svete krizme u našoj župi imali smo u nedjelju 13. rujna u 10.00 sati,
a krizmatelj je bio mons. dr. Luka Marijanović. Krizmi je pristupilo 30 mladih.
† U nedjelju 30. rujna na euharistijskome slavlju u župnoj crkvi naša je župna zajednica
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priredila malo iznenađenje našoj sestri Alemki Štefanko. S. Alemka ove godine slavi
pedesetu obljetnicu polaganja prvih redovničkih zavjeta u Družbi sestara sv. Križa. Svečana
proslava je bila planirana za 27. lipnja u samostanu sestara u Đakovu. Međutim, uslijed
okolnosti s pandemijom ta se proslava nije mogla biti održana. Također, mi smo u župi
bili planirali napraviti iznenađenje za sestru sutradan, odnosno 28. lipnja, na slavlju prve
pričesti u župi. To iznenađenje također nije moglo biti moguće. Dobrotom svih župljana
sestri smo kao poklon odlučili darovati pianino. Taj smo naum uspjeli realizirati u nedjelju
30. kolovoza na euharistijskome slavlju u 8 sati. Uz slavljenicu sudjelovale su s. Petra,
nadstojnica u samostanu u Donjem Miholjcu te s. Petrinka i s. Bernadeta, koja također
obilježava istu obljetnicu.
† Ovogodišnji deseti „Dani franjevaštva“ započeli su u četvrtak 1. listopada molitvom
krunice i euharistijskim slavljem te predavanjem fra Mirka Miškovića na temu: Franjevci
trećoredci glagoljaši: nastanak i oblikovanje redovničke zajednice. U petak 2. listopada
molitvi krunice i euharistijskome slavlju prethodila je mogućnost za slavljenje sakramenta
pomirenja, a nakon euharistije prikazan je dokumentarni film o jednom od najstarijih
trećoredskih samostana u Hrvatskoj, samostanu sv. Marije u Glavotoku na otoku Krku. U
subotu 3. listopada nakon euharistijskoga slavlja vjernici su prisustvovali obredu preminuća
sv. Franje. Vrhunac „Dana franjevaštva“ u Belišću bio je u nedjelju 4. listopada na samu
svetkovinu sv. Franje Asiškog. Svečanom euharistijsko slavlju predsjedao je fra Branko
Janjić, župnik i duhovni asistent mjesnog bratstva OFS-a, a nakon toga održan je prigodni
domjenak.
† Odlukom Nadbiskupijskog ordinarijata u Đakovu (od 10. kolovoza) na preporuku
Provincijala naša župa dobila je novog župnog vikara fra Mirka Miškovića koji se je župnoj
zajednici predstavio u nedjelju 13. rujna.
† Od 12. listopada započeli smo ciklus liturgijskih kateheza za odrasle Slaviti otajstva
spasenja koje se održavaju svaki ponedjeljak u Dvorani bl. Alojzija Stepinca s početkom u
20.00 sati. Cilj je ovih susreta upoznati se s određenim liturgijskim stvarnostima, napose s
euharistijom i pomoći u izgradnji liturgijske duhovnosti kod vjernika. Voditelje kateheza je
fra Mirko Mišković, župni vikar.
† Slijedom okolnosti sva trojica fratara smo krajem listopada bili pozitivni na test
koronavirusa. Samostansko bratstvo bilo je u karanteni deset dana. Dobro smo osjećali i
nismo imali neke ozbiljnije simptome. Svete mise i ostali sakramenti održavali su se redovito
zahvaljujući subraći svećenicima: fra Marku Neretljaku, koji
nas je većinu dana zamijenio u dužnostima, kao i vlč. Zvonku
Mraku, vlč. Luki Ćosiću iz Valpova i vlč. Vjeki Luliću iz
Veliškovaca koji su pomogli u prvim danima karantene.
† Na euharistijskome slavlju u crkvi sv. Josipa Radnika u
Belišću u subotu 7. studenoga održana je proslava obećanja
Mjesnoga bratstva Franjevačke mladeži u Belišću. Tom je
prilikom svoja obećanja obnovilo osam mladih, a prvi put ih
je dalo devetero mladih. Za svoje su geslo ove godine izabrali
riječi apostola Pavla Galaćanima: „Vi ste, braćo, na slobodu
pozvani“ (Gal 5,13). Euharistijskome slavlju predsjedao je
fra Marko Neretljak, duhovni asistent Frame na nacionalnoj
razini te područni i mjesni u Zagrebu.
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† U petak 13. studenoga u večernjim satima u Dvorani bl. Alojzija Stepinca u Belišću
održano je slavlje izbora za članove Vijeća Mjesnoga bratstva Franjevačke mladeži u
Belišću. Tajnim glasovanjem obećanici belišćanske Frame za predsjednicu su izabrali
Korinu Sinković, za potpredsjednicu Anju Kraljik, za voditeljicu formacije Katarinu Sopek,
za tajnicu Maju Korpar i za blagajnika Ivana Lasića. Slavljem izborne skupštine predsjedao
je Mato Mićan, predsjednik osječkoga područnog vijeća, a tajnik skupštine bio je Mislav
Feger, voditelj formacije u osječkome području. U ime Franjevačkoga svjetovnoga reda bio
je prisutan Marko Kapular, a u ime Crkve i franjevačke obitelji fra Mirko Mišković, koji je
ujedno i blagoslovio novoizabrano vijeće i zaželio im uspješan rad i služenje
† Misnim slavljem u župnoj crkvi sv. Josipa radnika u Belišću u Nedjelju Krista Kralja
22. studenog obilježeni su bračni jubileji.
† Povodom 150. obljetnice proglašenja sv. Josipa zaštitnikom cijele Božje Crkve papa
Franjo je objavio 8. prosinca Apostolsko pismo Patris corde (Očinskim srcem) te je
proglasio Godinu sv. Josipa.

caRitas
† Karitativna aktivnost unatoč pandemiji nije izostala te smo kroz pastoralnu godine
organizirali različite karitativne akcije. U došašću i korizmi skupljali smo namirnice i
milodare za potrebe župnog caritasa. „Dani franjevaštva“ ove su godine posebno obilježeni
provođenjem dobrotvorne akcije za obnovu samostana sestara klarisa u Zagrebu koji je
oštećen u potresu. U dobrotvornoj akciji prikupljena su novčana sredstva prodajom majica
i maski s franjevačkim motivima te domaćih proizvoda župljana. 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. Redovito
se daruju prilozi za kumstva u Africi. Članovi župnog caritasa i Udruge sv. Vinka Paulskog
predano obilaze i pomažu potrebite te starije i nemoćne župljane. Bolesnike smo obišli u
prigodi Božića, Uskrsa i prvog petka u mjesecu.

RaspoRed MisniH sLaVLja u
BoŽiĆnoM VReMenu
Badnjak,
24. prosinca 2020. g.

Belišće: 6.00, 18.00 i 20.00
Bistrinci: 18.00
Kitišanci. 18.00

BoŽiĆ,
25. prosinca 2020. g.

Belišće: 8.00, 9.45, 11.00 i 18.00
Bistrinci: 9.00
Kitišanci: 10.30

sV. stjepan
pRVoMučenik,
26. prosinca 2020. g.

Belišće: 8.00, 9.45, 11.00 i 18.00
Bistrinci: 9.00
Kitišanci: 10.30
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Sv. obitelj,
27. prosinca 2020. g.

Belišće: 8.00, 9.45, 11.00 i 18.00
Bistrinci: 9.00*
Kitišanci: 10.30
* godišnje euharistijsko klanjanje od 9.30 do 15.00

Nevina dječica,
28. prosinca 2020. g.

Belišće: 7.30

Utorak,
29. prosinca 2020. g.

Belišće: 7.30

Srijeda,
30. prosinca 2020. g.

Belišće: 7.30

Četvrtak,
31. prosinca 2020. g.

Belišće: 7.30 i 18.00*
* misa zahvalnica za Božja dobročinstva u protekloj godini

Sveta Marija
Bogorodica,
1. siječnja 2021. g.

Belišće: 11.00 i 18.00
Bistrinci: 9.00
Kitišanci: 10.30

Subota,
2. siječnja 2021. g.

Belišće: 7.30

Nedjelja,
3. siječnja 2021. g.

Belišće: 8.00, 9.45, 11.00 i 18.00
Bistrinci: 9.00
Kitišanci: 10.30

Ponedjeljak,
4. siječnja 2021. g.

Belišće: 7.30

Utorak
5. siječnja 2021. g.

Belišće: 7.30 i 18.00*
* blagoslov vode uoči Bogojavljenja

Bogojavljenje –
Sveta tri kralja
6. siječnja 2021. g.

Belišće: 8.00, 9.45, 11.00 i 18.00
Bistrinci: 9.00
Kitišanci: 10.30

Četvrtak,
7. siječnja 2021. g.

Belišće: 7.30

Petak,
8. siječnja 2021. g.

Belišće: 7.30

Subota,
9. siječnja 2021. g.

Belišće: 7.30

Krštenje
Gospodinovo,
10. siječnja 2021. g.

Belišće: 8.00, 9.45, 11.00 i 18.00
Bistrinci: 9.00
Kitišanci: 10.30
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napoMene uZ poHod
i BLagosLoV oBiteLji
† Na sastanku svećenika Valpovačkoga dekanata 15. prosinca 2020. g., kojemu pripada i
naša župa, zaključeno je da će se i ove godine ići u blagoslov obitelji, naravno uz poštivanje
epidemioloških mjera. Godišnji blagoslov obitelji povlašteno je mjesto susreta između
crkvenih pastira i povjerenih im vjernika u kojemu, u povezanosti s božićnim vremenom
kao vremenom proslave Božjega silaska među ljude, vjerničke obitelji prepoznaju otajstveni
Gospodnji „silazak“ u njihovu stvarnost, u svakodnevnicu obiteljskoga života koja biva
preobražena Gospodinom. Zato je slavlje blagoslova obitelji važno i za ovaj trenutak kao
obnova naše nade u Gospodina koji je nekoć uzeo naše tijelo i proživio sve patnje ljudskoga
života sve do smrti. Naravno, u potpunosti razumijemo sve one koji ne bi željeli primiti
blagoslov u okolnostima sadašnjega trenutka te ih pozivamo da nam se na vrijeme jave
kako bismo izbjegli moguće „nezgodne“ trenutke.
† Blagoslov 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.
† Od 26. prosinca 2020. g. do 12. siječnja 2021. g. u blagoslovu će sudjelovati sljedeći
svećenici:
fra Branko Janjić, župnik
fra Tomislav Vrsaljko, župni vikar
fra Mirko Mišković, župni vikar
fra Dario Mican, pastoralni pomoćnik
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.
† Svi smo svjesni kako je ove godine situacija uslijed pandemije koronavirusa teža i
složenija te da zahtjeva od nas veliki oprez koji se odnosi i na obred blagoslova obitelji.
Najprije ističemo kako smo nas trojica (fra Branko, fra Tomislav i fra Mirko) tijekom
mjeseca listopada preboljeli bolest izazvanu koronavirusom te su liječnički testovi pokazali
prisutnost antitijela u našim organizmima. Epidemiolozi i drugi stručnjaci u medicini
smatraju da osobe koje su preboljele spomenutu bolest sljedećih nekoliko mjeseci ne mogu
prenositi niti primiti zarazu. Ipak to nikoga od nas ne ispričava od brige za odgovornost i
ponašanje sukladnoj postojećoj situaciji.
† Molimo sve one koji će sudjelovati u blagoslovu obitelji da tijekom obreda nose zaštitne
maske. Također bilo bi dobro da prostorije budu prozračene te da za vrijeme cijeloga obreda
postoji protok zraka. Izbjegavat će se sve vrste kontakta i dodirivanja. Ukoliko netko osjeća
simptome ili je u izolaciji, molimo da odustane od blagoslova za taj dan i neka se prijavi za
naknadni blagoslov.
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† Neredovitost situacije zahtjeva od nas i određenu neredovitost u obrednoj strukturi
blagoslova obitelji. Ove će godine slavlje blagoslova obitelji uključivati samo kratki
navještaj Božje riječi, molitvene zazive i sam blagoslov. Svećenici će sa sobom nositi
blagoslovljenu vodu i jedino će nju rabiti u obredu. Ove godine u slavlju ne će sudjelovati
ministranti.
† Molimo obitelji koje su se prijavile za blagoslov da na dan blagoslova zatvore pse jer
zbog neugodnih iskustava proteklih godina ne ćemo ulaziti u domove gdje su psi pušteni.
† 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 podatci 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 ne će 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 sami. 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.
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RaspoRed poHoda i BLagosLoVa
oBiteLji 2020./2021.
kitiŠanci
suBota, 26. 12. 2020.
A. Stepinca, Hrvatske mladeži, Nova ulica

BeLiŠĆe
ponedjeLjak, 28. 12. 2020.
V. Nazora, I. Gundulića, D. Pejačević, J. Račića, P. Svačića, B. J. Jelačića,
A. Mihanovića, Nova, Borik
utoRak, 29. 12. 2020.
Kardinala Stepinca, Lj. Gaja, E. Kvaternika, Kneza Trpimira, Željeznička,
S. Raškaj, F. Račkoga, A. Hebranga, Školska, Kralja D. Zvonimira, P. Preradovića,
Braće Radića, Bistrinačka
sRijeda, 30. 12. 2020.
Kralja Tomislava, Z. Kunc, J. Kozarca
četVRtak, 31. 12. 2020.
I. G. Kovačića, I. B. Mažuranić, Lj. Posavskog, T. Ujevića, N. Tesle, Sunčana,
A. M. Reljkovića, A. Šenoe, S. Vraza
suBota, 2. 1. 2021.
A. G. Matoša, Trg A. Starčevića, Park A. Hofmanna
ponedjeLjak, 4. 1. 2021.
P. Zrinskog, Starovalpovački put, Dravska obala, Dolac
utoRak, 5. 1. 2021.
M. Gupca, M. P. Katančića
četVRtak, 7. 1. 2021.
S. H. Gutmanna, Radnička
petak, 8. 1. 2021.
Vijenac J. J. Strossmayera

BistRinci
suBota, 9. 1. 2021.
Fiskulturna, V. Nazora, J. Kozarca, A. Starčevića, Braće Radića
ponedjeLjak, 11. 1. 2021.
M. Gupca, P. Preradovića, Lj. Gaja, Trg slobode
utoRak, 12. 1. 2021.
I. G. Kovačića, Dravska obala, Radnička, Belišćanska, M. Oreškovića
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