ŽUPNI LISTIĆ
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA
SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR
Godina XIII; Broj 8 (695); 24. veljače 2019.

7. nedjelja kroz godinu - godina C
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Danas je 7. nedjelja kroz godinu, a
sljedeća nedjelja je prva u mjesecu kada
vašoj dobroti i molitvi preporučamo naše
sjemenište.
o U utorak, 26. veljače, u 19 sati, susret je
je obiteljske zajednice.
o U srijedu, 27. veljače, u 19 sati, pozivamo
vas na prikaz premijernog dokumentarnog
filma „Jedan dan života“. Film se bavi vrlo
aktualnom temom koja se može opisati
terminima „život“ i „sloboda“.
o Za roditelje prvopričesnika i krizmanika organiziramo hodočašće u Međugorje
od 05. do 07. travnja 2019. Cijena je 300 kn. Prijave već primamo.
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.

Molitva majke koja očekuje dijete
Majko Marijo, prati svojim zagovorom rast i razvitak čeda koje nosim. Učini da ono još
više produbi ljubav između moga muža i mene. Neka život ovog djeteta bude na tvoju
slavu, Gospodine, u zdravlju i bolesti, u uspjehu i neuspjehu. Zahvaljujem ti što si meni
povjerio da budem majka još jednog čovjeka. Pomozi mi Majko Božja, da teškoće
trudnoće i poroda velikodušno i vedro prinesem za dobro svog djeteta, svoje obitelji i
cijelog naroda. Neka tvoj blagoslov počiva uvijek nad nama. Amen.

o AKTUALNO

Sv. Franjo Saleški - Prava pobožnost

Prava katolička pobožnost je krepost koja je neizmjerno mila božanskom Veličanstvu
stoga je potrebno znati što je to vrlina pobožnosti, jer samo je jedna prava, a mnoštvo
je onih krivih i ispraznih. Ne upoznamo li
pravu, lako se možemo prevariti i poći u
krivom smjeru te završiti u praznovjerju.
Svatko pobožnost oblikuje po svojoj
mašti i naravi. Tko prione uz post, smatrat
će se pobožnim bude li postio, pa makar
mu srce bilo puno zlobe. Takav se zbog
trijeznosti neće usuditi ni jezik umočiti u
vino pa čak ni u vodu, ali umočit će ga
bez oklijevanja u krv bližnjega ogovarajući ga i klevećući. Drugi će pak misliti da je
pobožan jer svakoga dana izgovara svu silu molitava, premda odmah nakon toga
ukućane i susjede obasipa pogrdnim, drskim i nepravednim riječima.
Jedan rado i često daje milostinju siromasima, no nikako ne uspijeva otvoriti srce i
pronaći blagost kojom se oprašta neprijatelju. Drugi pak oprašta neprijatelju, ali je
dugove vjerovnicima spreman vratiti samo ako ga na to prisili sud. Sve njih smatraju
pobožnim ljudima, no oni to nipošto nisu. Kada su Saulovi ljudi došli u kuću tražeći
Davida, njegova žena Mihol je u postelju stavila nekakv kip, odjenula ga Davidovom
odjećom i uvjerila ih kako to David leži bolestan i spava. Isto se tako mnogi ljudi
pokrivaju nekim izvanjskim djelima koja pristaju uz svetu pobožnost i okolina vjeruje
kako su oni zaista pobožni i duhovni, a zapravo su samo obični kipovi i sjene
pobožnosti.
Prava i živa pobožnost pretpostavlja ljubav prema Bogu, štoviše, ona jest prava
ljubav prema Bogu. Kako je bogoljubnost visok stupanj ljubavi, ona nas ne potiče
samo na spremno i marljivo vršenje Božjih zapovijedi nego nas, štoviše, pripravlja da
dajemo sve od sebe čineći dobra djela iako ona ničim nisu naređena, nego samo
preporučena ili nadahnuta.
Poput onih koji su htjeli Izraelce odvratiti od ulaska u obećanu zemlju, pa su im
govorili kako ta zemlja ždere svoje stanovnike, ili da je u njoj zrak tako kužan da tamo
čovjek ne može dugo opstati, da su joj stanovnici čudovišta koja jedu druge ljude kao
skakavce, tako i svijet koliko god može, ocrnjuje svetu pobožnost, prikazuje pobožne
ljude kao spodobe srdita, tužna i žalosna lica, te viče kako pobožnost ljude čini
sjetnima i nesnosnima. No, kao što su Jošua i Kaleb uvjeravali da je obećana zemlja
ne samo dobra i lijepa nego da će i njezino posjedovanje biti slatko i ugodno, tako
nas i Duh Sveti na usta svih svetih i na usta samoga Gospodina uvjerava kako je
pobožan život sladak, sretan i skladan.
Svijet vidi kako pobožni poste, mole se i trpe uvrede, pomažu bolesnima, daju
siromasima, bdiju, obuzdavaju srdžbu, susprežu i guše svoje strasti, odriču se
tjelesnih užitaka, a usto čine i druga djela koja su po svojoj biti opora i stroga, no ne
vidi onu unutarnju i srdačnu pobožnost po kojoj sva ta djela postaju ugodna, slatka i
laka. Pobožne duše nalaze mnogo gorčine u svojim vježbama i tjelesnim pokorama,
ali čineći ih, sve to pretvaraju u slast i milinu. Oganj, kotač i mač bili su mučenicima
miomirisno cvijeće, jer krasila ih je pobožnost. Ako pobožnost može učiniti slatkima
najstrašnija mučila, pa i samu smrt, što li tek može učiniti od kreposnih djela?

Šećer zaslađuje nezrelo voće, a uklanja neprobavljivost i štetnost prezrelog;
pobožnost je istinski duhovni šećer koji tjelesnim pokorama oduzima gorčinu, a
utjehama štetnost. Ona izbavlja siromahe od jada, bogataše od neumjerenosti,
potlačene od očaja, sretne od oholosti, osamljene od tuge, a društvene od razvrata.
Zimi je vatra, a ljeti rosa. Pobožan čovjek zna gospodariti u izobilju i podnositi
siromaštvo. U pobožnosti su jednako korisni čast i prijezir i gotovo se jednaka srca
primaju radost i bol, ukratko, ona nas ispunja predivnom milinom.
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

AKTUALNO

MISE I NAKANE ZA 7. TJEDAN KROZ GODINU
dan i spomen
sat nakana
Ponedjeljak
07:30 + Ivan, Josip i Marija Bilušić
25. veljače 2019.
Donat Zadarski 18:30 + Ante Klasan
Utorak
7:30 + Andrija i Cvita Ledenko
26. veljače 2019.
Aleksandar,
18:30 + Mato i Zora Ursa
Branimir
Srijeda
07:30 + Serafina i Dragutin Lisek
27. veljače 2019.
Gabrijel od
18:30 + ob. Esterajher
Žalosne Gospe
Četvrtak
07:30 + Ivica i Zoran Bošković
28. veljače 2019.
18:30 + Ivan Brekalo
Roman, Teofil
Petak
1. ožujka 2019.
Albin, David

07:30 + ob. Kopestinski

Subota
2. ožujka 2019.
Lucije, Čedomil

07:30 + Ivan Knežević i Ivan i Bara Danka

Nedjelja
3. ožujka 2019.
8. nedjelja kroz
godinu

18:30 + Marija Plenković

18:30 + Alfonz i Ivka Barun
09:00 Pro populo
11:00 + ob. Jarij i Filipović
18:30 Za dobročinitelje samostana i župe

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Lora Marić
Sara Gojani
Ivka Alandžak (1930.)
Minea Blažević
VJENČANI
Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja.

AKTUALNO
Aktualno pitanje

Premijera dokumentarnog filma

„Jedan dan života“
Redateljica: Marisela Host & D.S. - Produkcija: Rose art d.o.o.
Diljem Hrvatske će se od
22. do 28. veljače u mnogim
gradovima, održati premijerno
prikazivanje dokumentarnog
filma 'Jedan dan života'.
Film se bavi vrlo aktualnom
temom koja se može opisati
terminima 'život' i 'sloboda'.
- Riječ je dokumentarnom
filmu s tematikom pobačaja.
Prikazuje se pogled na
pobačaj iz perspektive prochois, pro-life te ima dosta znanstvenih činjenica o kojim govore stručnjaci s tih polja.
Radnja počinje u Rijeci, ali se kompletan sadržaj dalje preslikava na cijelu Hrvatsku.
Naime, u Rijeci se 19. svibnja 2018. godine održalo
nekoliko manifestacija koje su izazvale pažnju javnosti
i medija.
- Istog dana su se na glavnom riječkom šetalištu,
Korzu, našli Udruga 'Život biraj' kao građanska
inicijativa sa događajem 'Hod za život' i inicijativa
'Građani i građanke Rijeke' sa događajem 'Hod za
slobodu' kojima se pridružila Lezbijska organizacija
Rijeka 'LORI' u suradnji s udrugom 'PaRiter' prema inicijativi 'Građanke svom gradu' i u
suradnji sa Centrom za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci koji su istog
dana planirali posljednji dan festivala queer i feminističke kulture pod nazivom
'SMOQUA 2'.
No, na Korzu su se i potpuno neočekivano našli aktivisti koji su prepriječili rutu 'Hodu
za život' i unijeli novu dramu u već dramatično suprotstavljene strane.
Rijeka je na jedan dan doslovno postala filmska pozornica. Različitost stavova, načini
na koje su se odigrale pripreme, medijski nastupi, suočavanja, atmosfere.
Filma uključuje intervjue sa svim relevantnim osobama koje su se predstavljale ispred
organizatora spomenutih manifestacija, ali i sa svima onima koji su na druge načine bili
uključeni u ovu tematiku - stoji u najavi događaja.
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.

