ŽUPNI LISTIĆ
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA
SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR
Godina XIII; Broj 10 (697); 10. ožujka 2019.

1. korizmena nedjelja - godina C
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Započeli smo s vremenom Korizme. Križni put u Korizmi molimo petkom i
nedjeljom u 18 sati; za djecu je nedjeljom u 10:30; na Mitnici je srijedom u
17:30; u kapeli sv. Roka nedjeljom u 7 ujutro.
o Danas obilježavamo Dan hrvatskih braniteljica i branitelja grada Vukovara.
Molitva na Memorijalnom groblju je u 10 sati, sveta misa u 11 sati i svečana
akademija u 12 sati, u Hrvatskom domu.
o U utorak, u 19 sati, u PC-u sv. Bone počinje tečaj priprave za brak.
o Sljedeći vikend u našoj Župi održati će se duhovna obnova pod nazivom „Dani
sv. Antuna Padovanskog u Vukovaru“. Program je sljedeći:
o Petak (15.3.)
 u 17 sati: dolazak relikvija, križni put i večernja misa.
o Subota (16.3.)
 10 sati: Sveti Antun – zaštitnik mladeži, susret za krizmanike
 17 sati: Sakramentalnost u životu sv. Antuna – susret za roditelje
prvopričesnika i krizmanika
 18 sati: pobožnost sv. Antunu
 18,30: sveta misa
 19,30: Noć čudesa sv. Antuna, molitveno bdijenje u čast sv. Antunu.
o Nedjelja (17.3.)
 11 sati svetu misu predslavi fra Vladimir Vidović na čast sv. Antunu
 19,30: Svetac svega svijeta – mjuzikl o sv. Antunu Padovanskom, u
Hrvatskom domu u izvedbi Ansambla Kolbe.
o Priključite se karitativnoj akciji za studente. Više u sljedećem broju Oglasa.
o U tijeku je inicijativa "40 dana za život". Moli se ispred Opće županijske bolnice
Vukovar svakoga dana od 6 do 18 sati, a petkom je i noćno bdijenje od 18 do 6.
o Krunicu božanskog milosrđa moli se kroz Korizmu svakodnevno u 15 sati.
o Nadbiskupijski križni put za mlade održat će se 6. travnja 2019.
o NAJAVA događanja:
o „Inicijativa 40 dana za život“ organizira tribinu "PRIZIV SAVJESTI - DRAMA ILI
BLAGOSLOV?" (24. ožujka, u PC-u sv. Bone, 19:30 sati). Gost predavač je
dr.sc. Mirjana Radan.
o Kazališnu predstavu „K tebi ću trčati“ (Papa iz Wadovica), izvest će nam
Glumačka družina „Putnici“ iz Zagreba, 30. ožujka 2019. u 19 sati.
o Na večernjoj misi, 31. ožujka, korizmene pjesme pjevat će zbor iz Imotskog.

o AKTUALNO

Razmišljanje uz nedjeljno Evanđelje
Onaj tko želi biti uspješan u laganju, nikad ne govori nešto što bi bila potpuna laž. On
nam radije donosi takozvane “poluistine”, tvrdnje gdje se istina i laž isprepliću, a sve
onako kako to odgovara onome koji laže. Slično tako i Sotona – Otac laži, uvijek nam zlo
i grijeh omota nečim dobrim i poželjnim.
I evo nam i u današnjem evanđelju Sotone na djelu (Lk 4, 1-13). Nastupa kao i uvijek
lukavo i vješto. Svoje laži omata istinama i dobrim nakanama. Isus je u pustinji. Posti
dugo vremena. Tijelo mu je već slabo od gladi. I gle – dolazi đavao i govori mu: “Ako si
Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom!” Evo rečenice koja na prvi pogled
izgleda posve istinitom. “Ako si Sin Božji…” Pa, Isus jest Sin Božji! “Reci da ovaj kamen
postane kruhom”. I ovo izgleda posve ispravno. Isus je gladan. Bog je odredio da se
čovjekov život održava hranom. Kruh je Božji dar. Prema tome, ako je Isus Sin Božji, a
jest, onda je za nj prava sitnica stvoriti si kruh. Ta ne uzima nešto što bi bilo nepotrebno,
luksuzno… Običan svagdanji kruh. Najnevinija stvar što postoji. Ako si gladan, a možeš
si pribaviti kruha, onda sjedi i jedi! Međutim, Isus otkriva gotovo nevidljivu zamku i veli:
“Ne živi čovjek samo o kruhu!” Naravno da Isus kruh ne prezire, nego da naprotiv priznaje
da je to značajan Božji dar, tako da ga je čak stavio i u svoju molitvu (“Kruh naš svagdanji
daj nam danas”). Međutim, Isus nas upozorava da glad za kruhom i za ovozemnim
darovima znade zamračiti naš pogled da ne vidimo i druge vrednote kao što su ljubav,
dobrota, darežljivost, poštovanje prema Bogu i bližnjemu. Isus nas opominje da naš
pogled ne smije biti prikovan samo za ovozemne probitke. Kako onda vrednovati izjave i
mišljenja da čovjek zbog posla nema vremena za molitvu, za nedjeljnu misu, za svoje
roditeljske i sinovske obveze, nema vremena biti Božji čovjek jer je, eto, takav “tempo
današnjeg života”… Čuvajmo se: “Ne živi čovjek samo o kruhu!”
Đavao pokazuje Isusu sva kraljevstva zemlje. Veli: “Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu
njegovu, jer meni je dana i kome hoću dajem je. Ako se dakle, pokloniš preda mnom, sve
je tvoje.” Silna je to napast. Budimo iskreni. Koliko god je čovjeku važno jelo i piće, ipak
je u njemu silno prisutna strast da vlada, da se ističe. I evo pred Isusom opet poluistine.
Naime, đavao nudi Isusu sva svjetska kraljevstva. Pa to Isusu već sve i pripada. Isus
mirno odgovara da je pisano: “Gospodinu Bogu svom se klanjaj i njemu jedinome služi!”.
Čovjek se treba samo Bogu klanjati, samo Boga “obožavati”. Ništa nije toliko važno da bi
Boga potisnulo na drugo mjesto. Ni bogatstvo, ni čast, ni vlast, ni ljepota, ni uspjeh, ni
slava. Bez Boga – sve je to prah i pepeo, bez Boga sve su to đavlove podvale i smicalice.
Evo spektakularne napasti, evo poziva na čudo! Đavao Isusa potiče da se baci s vrha
hrama, jer, podsjeća ga, u Pismu stoji kako će ga zaštiti anđeli Božji. I to izgleda po sebi
nevino. Isus je, naime, kasnije učinio mnoga čudesa. Pa ako sada treba skočiti da ga svi
vide kako se na zemlju spustio neozlijeđen, to samo može potvrditi pred ljudima da je on
Mesija, Sin Božji. Međutim, Isus odgovara: “Rečeno je: ‘Ne iskušavaj Gospodina, Boga
svojega!'” Ovo ne mora na prvi pogled izgledati jasno. Ono “ne iskušavaj” znači da ne
smijemo od Boga tražiti čudesa koja bi sama sebi bila svrhom. Isus je uvijek činio čudesa
koja su išla za dobrom ljudi koji su u potrebi. Isus je svojim čudesima pomagao
potrebitima koji su iskazivali vjeru u njegovu riječ. Tako su čudesa postala znakom da
povjeruju oni koji su imali otvoreno srce. Kad je ono drugom prigodom kralj Herod od
svezanog Isusa očekivao neko čudo da bi se zabavio on i njegov dvor, kao što se ljudi
zabavljaju u cirkuskim trikovima, Isus nije ni riječi odgovorio, a kamoli da je čudo učinio.
Što nama govori ovaj Isusov odgovor? Ne smijemo Boga iskušavati. To znači da ne
smijemo od Boga tražiti čudo, tamo gdje mi sami možemo i trebamo raditi. Ne možemo
očekivati čudesa u polaganju ispita ako ne učimo. Ne možemo očekivati od Boga čudesno

zdravlje, ako sami na njega ni malo ne pazimo. Ne možemo tražiti od Bog slogu i mir u
obitelji, ako sami tome ne želimo pridonositi. A pogotovo, ne možemo od Boga očekivati
neke znakove po kojima bismo se mi proslavili i ostavljali bez daha one koji nas gledaju.
Nije velik pred Bogom onaj koji čini čudesa, koji liječi i koji proizvodi čudesne znakove –
sve ako su od Boga! – nego je velik onaj koji Boga štuje i ljubi iznad svega, koji ljubi i
poštuje svoga bližnjega i koji čini dobro. Prepustimo Bogu velike stvari, velike znakove,
velike predstave i divljenje ljudi. Pravi se Božji duh krije u tihu i skrovitu srcu. Ljudi takva
srca daju plodove koji dopiru do vječnosti.
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
A
KTUALNO
Kapela
Doma za starije i nemoćne
prvog četvrtka u mjesecu u 11:30

MISE I NAKANE 1. TJEDAN KORIZME
dan i spomen
sat nakana
Ponedjeljak
07:30 + Stjepan i Barbara Horvat
11. ožujka 2019.
Firmin, Tvrtko
18:30 + Janko i Magdalena Grdić
Utorak
7:30 + Adam Nađ
12. ožujka 2019.
Bernard, Budislav 18:30 + Ivan Matić
+ Jela Dominiković, Darinka Družijanić i

Srijeda
07:30 Mladen Žderić
13. ožujka 2019.
Patricija, Sabina 18:30 + Ivica i Marija Brekalo

Četvrtak
07:30 Na nakanu sv. Antunu
14. ožujka 2019.
18:30 + Ivan Jeger
Matilda, Eva
Petak
07:30 + Vlado Žanić
15. ožujka 2019.
Veljko, Vjekoslava 18:30 U čast krvi i muci Kristovoj
Subota
07:30 + Antun Hadić
16. ožujka 2019.
Hilarije, Veseljko 18:30 + Ana i Vjekoslav Hofšuster
Nedjelja
17. ožujka 2019.
2. korizmena
nedjelja

09:00 Pro populo
11:00 + Jozo i Luca Ištuk
18:30 + Josip i Katarina Čotar

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Dragica Bogdanović (1932)
Rafael Prce
Stevo Kuđerski (1956)
Vilma Šegec (1945)
VJENČANI
Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja.

AKTUALNO
Aktualno događanje

KORIZMENO VRIJEME

PASIONSKA IGRA
Župljani župe sv. Ante Padovanskoga u Kninu izvodne pasionsku igru u
tri čina – MUKU GOSPODINA NAŠEG ISUSA KRISTA
 Bitne točke radnje su: posljednja večera; Kristova Muka u Getsemaniju i
njegovo hvatanje; Judina grižnja savjest i očajanje; Petrovo zatajivanje i
kajanje; suđenje pred židovskim svećeničkim vijećem, Anom i Kajfom;
suđenje pred Pilatom i Razapinjanje.
 Muka se počela izvoditi 60-ih godina prošlog stoljeća. Izvodili su je
franjevački bogoslovi vođeni s Dr. fra Ćirom Markoč i to samo prva dva čina.
 Tekst je uzet iz „Passus, Crucifixus et Mortuus“ fra Flavijana Šolca (uz
pomoć A. Križaja, M. Šikirića i K. Curla), a preuredio ga je fra Josip Ante
Soldo, pa zatim bogoslovi zajedno s fra Šimom Samcem i fra Milom Ćirkom.
 Prilagodbu, lekturu i korekturu teksta učinio je 2010. godine književnik i
pjesnik A. N. T. Šutra, redatelj.
 Voditelj je fra Ivan Šimunac, župni vikar u župi sv. Ante Padovanskoga, Knin.
 U „Muci“ sudjeluje tridesetak glumaca amatera (svih generacija – od
umirovljenika do srednjoškolca).

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.

