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RASPORED SV. MISA U VUGROVCU 23. IX – 29. IX 2013. 
PON.  –  – 
UTO. u 18.00 sati + MIJO  Brkić i nakana za Marijanu,  VID god., 

MARTINA, VIDEK Hrenović i VLADO Brajović, 
ALOJZ, EVA i PETAR Fišter, JOSIP, JULČA i 
ANA Đurinec, MIJO, ANA i KATICA Hojanić, 
MATO Ružić god., TOMO Pukšec, LJILJANA 
Blažinović, ŠIMUN i JAGICA Sajković, RUŽICA i 
IVAN Blažinović, NADA Fiolić  

SRI. u 18.00 sati  + JOSIP, BOŽENA i ALOJZ Fitz 
ČET.  u 18.00 sati  + RUŽICA i obit. Pavlović 
PET. u 18.00 sati + MIJO  Židak 
SUB.  u 17.00 sati  – U DOBRODOLU 
NED. u    9.15 sati 

u  11.15 sati 
– župna 
– zajednička  u crkvi sv. MIHALJA 

 
OBAVIJESTI: 
Započeli su „LIKOVNI SUSRETI - VUGROVEC 2013“ izložba 
radova bit će u petak u 19.00 sati u podrumu župnog dvora. Dobro 
došli. U subotu i nedjelju smotra Folkora djece i odraslih. Bit će tu i 
drugih Manifestacija - lijepo se u njih uključimo. Ujedno Organizator 
moli za kolače - po mogućnosti donijeti u Staru školu u petak ili u 
subotu. 
U nedjelju svetu misu kod svetog Mihalja u 11.15 sati predvodit će 
Prečasni gospodin ANTUN ĆORKOVIĆ župnik i upravitelj svetišta 
„Gospe od suza“ iz Pleternice 
Nastavlja se upis  naših ovogodišnjih PRVOPRIČESNIKA- od 
utorka do petka od 16.30 do 17.30 dođite u župni ured prijaviti 
svoju djecu. 
Utorkom iza svete mise Treće srce moli za Nerođene. 
Četvrtkom iza svete mise kratko Klanjanje za Duhovna zvanja. 
Imate najnoviji broj Glas Koncila i naš Listić Molitvene zajednice, te 
Župni listić. 
                        www.zupa-vugrovec.com 

ŽUPNI 
LISTIĆ 

Župe sv. Franje 
Ksaverskog 

□  V U G R O V E C  □  
godište IX, broj 36(455) 
22. rujan 2013. godine 

Pripremio i uredio: vlč. Filip Lucić, upravitelj Župe sv. Franje Ksaverskog – Vugrovec 
Tel. ++385 1 20 44 255 □ ■ □ Broj umnoženih primjeraka: 500 

Žiro-račun Župe: 2360000-1101843779

XXV. nedjelja  kroz  crkvenu  godinu (Lk 16, 1—13) 
  
  
U ono vrijeme: 
Govoraše Isus svojim učenicima: “Bijaše neki bogat čovjek koji je imao 
upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga 
pozva pa mu reče: ‘Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer 
više ne možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: ‘Što da učinim 
kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi’ 
Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s 
uprave.’ I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: 
‘Koliko duguješ gospodaru mome?’ On reče: ‘Sto bata ulja.’ A on će mu. 
‘Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: 
‘A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ‘Sto kora pšenice.’ Kaže mu: ‘Uzmi 
svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’ I pohvali gospodar nepoštenog 
upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji 
prema svojima od sinova svjetlosti. 
I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga 
nestane da vas prime u vječne šatore. 
Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem 
nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u 
nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne 
bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati? 
Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a 
drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete 
služiti Bogu i bogatstvu.” 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

               Upoznajte novog hrvatskog blaženika!  
                   Tko je bio Miroslav Bulešić? 
Župnik u Kanfanaru 
U ovoj novoj sredini župnik Bulešić dao se svom revnošću na duhovnu 
obnovu prostrane i zahtjevne župe. Osim Kanfanara, u sklopu te župe su i 
velike kapelanije Sošići i Barat. Oživio je crkveno pjevanje, crkvena su 
slavlja postala za sve privlačna. Uveo je u župu pobožnosti prema Srcu 
Isusovu i prema Srcu Marijinu, promičući i zajedničko moljenje krunice, 
češću ispovijed i svetu pričest, posebno za skupine revnijih vjernika, za 
mladež, djecu. Vjernike su grubim pritiscima odvraćali od nedjeljne mise i 
crkvenih obreda, stali su uvoditi samo “civilna vjenčanja” i pogrebe, itd. No 
uza sve pritiske i uvjeravanja od strane komunista, kanfanarski su župljani u 
povećem broju dolazili u crkvu i pažljivo slušali župnikove propovijedi. 
Od svjedoka i danas čujemo kako su komunisti priznavali svoju nemoć i 
male uspjehe u protucrkvenom djelovanju. Promatrajući kako narod hrli na 
misu, a Bulešića kako u biretu i reverendi, odgovarajući na pozdrave, prolazi 
između okupljenih vjernika prema crkvi, neki su članovi komunističke 
partije jedne nedjelje 1946. godine na kanfanarskom trgu međusobno 
zaključili: “Dok je ovaj živ, narod neće ići za nama, niti dolaziti na naše 
sastanke”. Župnika Bulešića pokušali su preko rodbine nagovoriti neka se 
makne iz Kanfanara, neka pođe u Italiju: tamo je studirao, tamo ima rodbine 
i prijatelja, tamo će biti na miru. No on je odvratio: “Ovdje je veća potreba 
za svećenicima, ovdje treba ostati!” Prenijeli su mu i otvorene prijetnje 
komunista: neka ne govori tako otvoreno, neka bude oprezan, prijete da će 
ga ubiti. On je odgovorio: “Ako me ubiju, ubit će me za vjeru i Boga!” 
Miroslav Bulešić nije ostao dugo u Kanfanaru, jer je već školske godine 
1946/47. postavljen za podravnatelja i profesora u Biskupijskom sjemeništu 
u Pazinu. 
Poglavar u sjemeništu i tajnik svećeničkog zbora 
U Pazinskom sjemeništu Bulešić se ozbiljno, savjesno i zdušno posvećuje 
radu s prvim generacijama sjemeništaraca. Istodobno se, kao tajnik 
Svećeničkog zbora sv. Pavla, odvažno i ustrajno zauzima za slobodu vjere i 
nesmetanog djelovanja Crkve u novoj, komunističkoj državi. Također se, u 
tom Svećeničkom zboru, svim silama trudi da zaštiti osobito mlađe 
svećenike od komunističkih nasrtaja s jedne strane te da Zbor svećenika 
očuva od pogubnih manipulacija onodobnih vlasti s druge strane. U to ulaže 
sav svoj svećenički ugled, znanje i iskustvo, svjedočeći ponajprije vlastitim 
primjerom: kršćanskom principijelnošću, hrabrošću i dosljednošću. Zrelo 
sagledavajući situaciju u kojoj se našla Crkva u Istri i njezino svećenstvo, 
koji su trpjeli sve jače pritiske komunističkih vlasti, (nastavak kod *) 

                                        DAROVI  ZA  CRKVU 
  
1. Obitelj            UVALIĆ           Pavlovići         12 d Goranec       300 K 
2. ZORAN          GAVRIĆ          Svetomatejska   8/a Dobrodol     200 K 
3. ELIZABETA  GERIĆ             Kuntaš             14    Đurđekovec  60 K 
4. Obitelj              FIŠTER           A. Šenoe          34    Vugrovec    400 K 
5. MATE  i ANGELA PLANINIĆ                               Zagreb       100 K 
6.  KATICA          PETROVIĆ     Vugerselska    35    Vugrovec   150 K 
7.  DARKO            ŽIDAK            Aleja  mira        5    M. Polje      600 K 

 
                 SVIM  DOBRIČINITELJIMA  ISKRENA  HVALA 
             
              Sakramenat  svetog  krštenja primio je:    
 
  ALEKSANDAR  MIRAN  ĐOKIĆ prvo dijete Josipa i Hrvojke Mamić   
                                                iz  Šimunčevca         
                         
                  Ovih  dana  napustila  nas je: 
 
    NEDA GRDINIĆ    iz Đurđekovca  u  84-oj god. 

                    Dobri  Bože primi ju među svoje svete i izabrane 
________________________________________________________ 
(nastavak) 
* u vremenu kad je porečki i pulski biskup Radossi napuštao Istru, a 
tršćansko-koparskom biskupu Santinu komunisti otvoreno prijetili, dok je 
zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac bio zatočen u Lepoglavi, Bulešić se 
intimno pripremao za mučeništvo. To je posvjedočio njegov tadašnji stariji 
subrat u Pazinskom sjemeništu, kasnije riječko-senjski nadbiskup mons. 
Josip Pavlišić, u crkvi u Lanišću 23. kolovoza 1997. godine: «Tri mjeseca 
prije svoje smrti, u kasno proljeće 1947. godine, Miro Bulešić mi je govorio 
o bijelom i crvenom mučeništvu. On se je već tada pripremao na 
mučeništvo». A sjemeništarcima je, kako je sam zabilježio u svom 
dnevniku, govoreći o svećeničkom poslanju, tih dana rekao: «Biti svećenik 
znači – biti mučenik». Početkom ožujka 1947., podravnatelj Bulešić se 
pobrinuo da se veliko raspelo, koje je iz središta atrija Biskupijskog 
sjemeništa svetogrdno skinula skupina «napredne omladine», uz pjevanje i 
molitve cijelog Sjemeništa časno vrati na svoje mjesto. Koncem lipnja 1947. 
godine, obraćajući se Bogu, u dnevniku je zapisao: «Ja želim, ako je Tvoja 
volja, čim prije doći k Tebi». Premda još mladog, ali već uglednog i 
nesavitljivog svećenika, protivnici su zacijelo stalno pratili i čekali svoj čas. 


