ŽUPNI LISTIĆ
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA
SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR
Godina XIII; Broj 7 (694); 17. veljače 2019.

6. nedjelja kroz godinu - godina C
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Danas je 6. nedjelja kroz godinu.
o U utorak, u 19 sati, održat će se sastanak
Pastoralnog i ekonomskog vijeća naše Župe.
o Naši ovogodišnji prvopričesnici nalaze se u
intenzivnijoj pripremi za prvu svetu ispovijed i
pričest. U toj pripremi najvažniju i
nezamjenjivu ulogu imaju roditelji. Stoga
pozivamo
roditelje prvopričesnika
na
roditeljski sastanak koji će se održati u
srijedu, u 19 sati.
o U ovome tjednu, u subotu, u 19,00 sati, u Hrvatskom domu, održat će se
humanitarni koncert za Caritas naše Župe.
o Najavljujemo tečaj priprave za brak koji će se održati u našem Pastoralnom
centru sv. Bone: 12.,13 i 14.; 19.,20. i 21. ožujka u 19 sati.
o Preporučamo vam vjerski tisak.
o NAJAVE događanja:
 Slavlje obećanja u Franjevačkoj mladeži: subota, 02. ožujka 2019.
 Vjernici iz Župe sv. Ante iz Knina dolaze nam u goste 08. ožujka, nakon
večernje mise prikazat će nam Muku Gospodina našega Isusa Krista.
 Korizmena duhovna obnova (s relikvijama sv. Antuna):15.-17. ožujka 2019.
 Kazališnu predstavu „K tebi ću trčati“ (Papa iz Wadovica), izvest će nam
Glumačka družina „Putnici“ iz Zagreba, 30. ožujka 2019. u 19 sati.
 Hodočašće roditelja u Međugorje: od 5. do 7. travnja 2019.
 Dolazak klapa iz Zadarske županije i vjernici iz Župe sv. Antuna Padovanskog
iz Čakovca: 28. travnja 2019.

Molitva za djecu
O Bože, dobri i milosrdni Oče!
Dobrostivo ispruži svoju desnicu nad našom vukovarskom djecom.
Neka u sve dane života napreduju u milosti i mudrosti pred tobom i ljudima.
Udostoj se ozdraviti djecu koja boluju darujući im svoju ljubav.

To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

o AKTUALNO

Razmišljanje uz nedjeljna čitanja

Najveća umješnost u poslovnom svijetu sastoji se u tome da čovjek ispravno procijeni
u što treba uložiti svoj novac. Tako su npr. prije više godina sasvim ispravno postupili
oni koji su shvatili da je dobro ulagati svoj novac u pokretne telefonske mreže i
aparate, tj. u mobitele. Drugi su možda
uložili novac u neku drugu industriju čiji su
proizvodi prestali kupcima biti zanimljivi i –
izgubili su taj novac. Kao da nam današnja
Božja riječ govori o pravilnom ulaganju,
ulaganju u vlastiti život, tako da bi naš život
imao smisla te da bi se na koncu – isplatio.
Prvo se govori o pogrešnom ulaganju, a
zatim o dobrom ulaganju.
Evo strašne rečenice. Prorok Jeremija veli:
„Proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka, i
slabo tijelo smatra svojom mišicom i srce svoje od Gospodina odvraća!“ U svoje
vrijeme ove su se riječi odnosile na jeruzalemske vladare koji su pred nadolazećom
opasnošću da budu osvojeni od Babilonaca smatrali da im mogu pomoći Egipćani. A
Jeremija govori da je problem u tome što se ne žele obratiti od svojih grijeha. Govori
im, dakle, da im samo Gospodin može biti snaga i izbavljenje. Iz povijesti židovskog
naroda znamo što se dogodilo. Jeruzalemski su se prvaci do kraja pouzdavali u
Egipat i nisu htjeli poslušati Jeremijina proroštva. Zato je grad bio opkoljen, zauzet,
razoren a velik dio naroda bio odveden u izgnanstvo. Bila je to strašna tragedija
židovskog naroda.
Isus govori na sličan način. Veli: „Blago vama, siromasi… blago vama, koji sada
plačete…“ Hoće reći da bogatstvo i izobilje nipošto nije jamac konačne sreće i mira.
Naprotiv, oni koji bez svoje krivice trpe materijalnu oskudicu, a ipak se trude oko
dobra, bit će spašeni. Naprotiv, veli Isus, jao onima koji se u svoje bogatstvo uzdaju,
jao onima koji budu uživali u pohvalama ovoga svijeta. sve će to proći i nestati.
Upravo je to naša muka. Nekako smo „razapeti“ između neba i zemlje. I što nam se
događa? Evo. Čovjek uloži puno truda i napora da stekne određeno obrazovanje,
zatim godinama radi do iscrpljenja da bi sebi i svojoj obitelji osigurao ono što misli da
je nužno. I onda, u svojim pedesetim godinama shvati da se otuđio od vlastite obitelji,
da mu je posao bio sve, da mu je sada zdravlje ugroženo te da uopće ne uživa u
onome što je stvorio. Upravo prema onoj duhovitoj izreci da čovjek potroši svoje
zdravlje da bi se obogatio, a onda daje svoje bogatstvo da bi povratio zdravlje. Pa se
onda na koncu putovanja pitamo, je li to sve skupa vrijedilo truda? Dakle, dogodi se,
a da toga čovjek i ne bude svjestan, da uporište svoga života stavlja u novac, zaradu,
društveno priznanje. I pri tome zaboravi na Boga, na duh i dušu.
Braćo i sestre, Božje zapovijedi i Božji zahtjevi uvijek su razumni. Jasno je da čovjeku
treba i hrane i odjeće. Jasno je da je čovjek upućen na čovjeka: muž na ženu, dijete
na roditelja, prijatelj na prijatelja. Zato radimo za kruh svagdanji, zato surađujemo
jedni s drugima i imamo povjerenje u ljudsko prijateljstvo i ljubav. Međutim, pri tome
nipošto ne zanemarujemo Boga i njegove zapovijedi, Krista i njegovo evanđelje. To
su upravo pravila po kojima onda uređujemo svoj život i svoju skrb za hranu i odjeću,

svoje veze s drugim ljudima. Štoviše, budemo li stavljali evanđeoska pravila za temelj
svoga života, onda će nam i kruh biti slađi i prijateljstva ljepša i život prepun smisla.
Pa ćemo onda biti sretni makar u očima drugim ljudi možda i oskudijevamo, makar
budemo trpjeli zbog različitih životnih nedaća. Jer kad smo u Bogu i Bog u nama,
onda sve dobiva svoj pravi, blagi i blaženi smisao. Jer naše je kraljevstvo nebesko.
Već sada, baš kao što će se u vječnosti u punini ostvariti.
POBOŽNOSTI …
• Molitva krunice
svakoga dana prije večernje sv. mise
• Antunovska pobožnost
utorkom prije večernje sv. mise
• Molitva časoslova srijedom u 18:15
• Pobožnost sv. Boni
srijedom prije večernje sv. mise
• Euharistijsko klanjanje
četvrtkom poslije večernje sv. mise

SUSRETI …
Za djecu…
• Glasnici sv. Bone subotom u 10
• Ministranti subotom u 11
• Framica petkom u 17

Župna kateheza…
• 1. r. četvrtkom u 9 ili 15
• 2. r. utorkom u 9 ili 15
• 3. r. (A. Bauer) utorkom u 10 ili 16
• 3. r. (D. Tadijanović) četvrtkom u 9 ili 16
• 3. r. (Mitnica) srijedom u 9 ili 16
• 4. r. četvrtkom u 10 ili 16
• 5., 6. r. petkom u 16
• 7., 8. r. petkom u 17
• Krizmanici (2. srednje) ponedjeljkom ili
četvrtkom u 20 ili subotom u 10

Za mlade…
• FRAMA petkom u 20
• VIS Damjan četvrtkom u 19

Za odrasle…
• Mješoviti zbor sv. Cecilije
utorkom i petkom nakon večernje mise
• Zajednica sv. Marte ponedjeljkom u 8
Molitvene zajednice
. • ponedjeljkom nakon večernje mise
• Franjevački svjetovni red (OFS) prve
srijede u mjesecu nakon večernje mise
• Obiteljska zajednica treće srijede u
mjesecu nakon večernje sv. mise
• Zajednica Vjera i svjetlo
. druge nedjelje u mjesecu u 17

MISE U KAPELAMA NAŠE ŽUPE
Sv. Rok - Centar
nedjeljom u 7:30 sati
Bl. Alojzije Stepinac - Mitnica
subotom u 8:00 sati
Bolnička kapela
zadnji četvrtak u mj. u 15:00 sati
Kapela Doma za starije i nemoćne
prvog četvrtka u mjesecu u 11:30

MISE I NAKANE ZA 6. TJEDAN KROZ GODINU
dan i spomen
sat nakana
Ponedjeljak
07:30 + ob. Vidaković
18. veljače 2019.
Šimun, Flavijan 18:30 + Jasenka Esterajher
Utorak
7:30 + Eva i Drago Stanić
19. veljače 2019.
Konrad, Rajko 18:30 + Đuro Marić
Srijeda
07:30 + Marija i Antun Herman
20. veljače 2019.
Jacinta i Franjo,
18:30 + Zdenko, Štefanija i Ivan Zaoborni
fatimski vidioci
Četvrtak
07:30 + Dimitrije Šimunić
21. veljače 2019.
Petar Damiani 18:30 + Pavao Vicina
Petak
07:30 + Anica Džajić
22. veljače 2019.
Katedra sv. Petra 18:30 + Jasenka Esterajher
Subota
07:30 + Marija Jelenić
23. veljače 2019.
Polikarp
18:30 + Damir Felder
Nedjelja
24. veljače 2019.
7. nedjelja kroz
godinu

09:00 Pro populo
11:00 + Franjo i Jelica Merkaš
18:30 + Slavko Brajko

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Jednom kršten, zauvijek
Pokoj vječni daruj im
kršten. Dijete Božje.
Gospodine.
VJENČANI
Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja.

AKTUALNO
Aktualno pitanje

Trebaju li roditelji voditi malu djecu
na svetu misu?
Među vjernicima se često raspravlja treba li malu djecu voditi na svetu misu. I dok
jedni smatraju kako „je bezveze vući ih u crkvu dok su mala jer su nemirna, glasna i
ometaju ostale“, drugi su uvjereni da „ih sa svetom misom treba početi upoznavati dok
su još sasvim mali“...
Posvećeni ambijent djeluje na dijete
Nije mudro da dolazak s djetetom u crkvu odgađate pod izlikom da je ono još malo i da
neće moći razumjeti o čemu se radi. Misa je prekrasna i uzvišena liturgijska drama. Sve
je u njoj poticajno za sva djetetova osjetila: svećenik je u divnoj odjeći punoj boja, a
prostor je ispunjen cvjetnim aranžmanima. Širi se ugodan miris cvijeća a ponekad i
tamjana. Svjetlucavi sjaj svijeća i lijepi lusteri obasjavaju šarenilo unutrašnjosti, dok se
prozori presijavaju u raznobojnim stakalcima. Čuje se divna glazba i zbor pjeva.
Prije odlaska u crkvu, djetetu objasnite kamo i zašto idete
Takvom pripremom uvelike će mu olakšati
susret s novim prostorom i mnoštvom novih
detalja.
Upoznajte dijete sa svećenikom
Na taj način će dijete doživjeti svećenika
kao cjelovitu osobu, sličnu tati, a ne samo
kao uniformiranog službenika na oltaru
crkve.
Ponesite prikladnu igračku
Možete ponijeti jednu malu, prikladnu
dječju igračku. Neka to bude najdraža lutkica za djevojčicu ili kakva plišana životinjica
za dječaka.
Kad idete na svetu pričest, povedite dijete sa sobom
Kad idete na svetu pričest, nosite ili povedite dijete sa sobom. Većina svećenika u toj
prilici udijeli djetetu blagoslov stavljanjem znaka križića na čelo. To je slikovita potvrda
da je dijete uključeno u zbivanja u crkvi. Istodobno to je i znak dobrodošlice i
prihvaćenosti.
Imajte na umu da je crkva mjesto dostojanstva
Ako se dijete za vrijeme mise počne vrpoljiti, privijte ga k sebi, poljubite ga, šapćite mu
i objašnjavajte zbivanja na oltaru. Ako dijete počne plakati i ne možete ga primiriti
uobičajenim zagrljajem i poljupcem, diskretno se s djetetom povucite iz crkve i
prošećite.
Uredovno vrijeme župnog ureda:
Pon - pet: 8:00–15:00; sub: 8:00–12:00; Tel. 032/441-381; Fax. 032/450-322; E-mail: filipjakov.vukovar@ofm.hr
Izdaje: Župa sv. Filipa i Jakova, www.filipjakov-vu.com; Odgovara: fra Ivica Jagodić, župnik.

