
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 u našoj župi završava duhovna obnova pod nazivom „Dani sv. Antuna 
Padovanskog u Vukovaru“. Svetu misu u 11 sati predslavi fra Vladimir Vidović 
na čast sv. Antunu, a navečer vas pozivamo na fenomenalan mjuzikl o sv. 
Antunu Padovanskom „Svetac svega svijeta“ koji će se održati u 19,30 sati, 
u Hrvatskom domu u izvedbi Ansambla Kolbe (vidi plakat na posljednjoj stranici). 

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 Franjevački svjetovni red svakoga dana u 15 sati moli Krunicu božanskog 
milosrđa za mir i blagoslov u našim obiteljima.  

o Kao župna zajednica uključujemo se u karitativnu akciju za pomaganje 
studentima u njihovome obrazovanju. Ova akcija traje do 14. travnja. Tiskali 
smo promidžbeni materijal u kojem piše opis akcije. Prema vašim 
mogućnostima uključite se koliko možete.  

o U srijedu (20.03), u 19 sati, redoviti je susret obiteljske zajednice.  
o U petak (22.03), u PC-u, u 19 sati, održat će se dekanatski susret čitača.  
o Sljedeće nedjelje uključit ćemo se u akciju Hrvatskoga Caritasa "Tjedan 

solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini" u kojoj se 
skuplja pomoć za razne socijalne projekte u mreži Caritasa u BIH.  

o Sljedeće nedjelje „Inicijativa 40 dana za život“ organizira tribinu "PRIZIV 

SAVJESTI - DRAMA ILI BLAGOSLOV?" Održat će se u nedjelju 24. ožujka 

2019. u PC-u "Sv. Bone", u 19:30 sati. Gost predavač je dr.sc. Mirjana Radan. 

o  Polazak hodočašća u Međugorje je, 5. travnja, u 23 sata iz samostanskog 

dvorišta.  

o NAJAVA događanja:  
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 Crkveno pučko pjevanje „Gospin plač“ poznat pod nazivom kantanje, predstavit 

će nam Glazbeni vokalni zbor iz Imotskog, 31. 03. u 19,30 sati.  

o Pozivamo mlade da se prijave na 12. Nadbiskupijski križni put za mlade koji će 

se održati 6. travnja, od Sibinja do Slavonskog broda – do crkve Gospe od brze 

pomoći, gdje je predviđena misa u 17 sati. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 

Godina XIII; Broj 11 (698); 17. ožujka 2019. 

2. korizmena nedjelja - godina C 
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o AKTUALNO  

Razmišljanje uz nedjeljna čitanja 

Veliki ljudi imaju velike vizije. Ne gledaju od danas do sutra, nego gledaju daleko 
naprijed. Pa kako onda da se toliki ljudski planovi izjalove, da se toliki brodovi 
ljudskog maštanja nasuču na pijesku ili razbiju o hridi? Koje su vizije i pogledi pravi 

pogledi? Koji ljudski napori ostaju kroz vjekove? Danas 
nam bogoslužje stavlja pred oči Abrahama, divan primjer 
čovjeka kojega samo Pismo naziva praocem naše vjere 
(Post 15, 5-12.17-18). Od njegovih vizija, od njegove 
vjere na svoj način živi i današnja Crkva. 
Abraham je čovjek u već poodmaklim godinama, jednako 

kao i njegova žena Sara. U ona davna vremena 

apsolutno najveći dar koji je Bog mogao podariti čovjeku 

bilo je potomstvo. I, evo, Abraham i Sara nisu imali djece. 

I onda Bog poziva Abrahama da napusti svoju zemlju te 

da ode u zemlju koju mu je Bog odredio. Kad je Abraham 

poslušao, Bog s njime sklapa savez pri čemu mu 

obećava ono što je Abraham tek pritajeno mogao sanjati. 

Veli: “Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj, ako ih možeš prebrojiti. Toliko će biti tvoje 

potomstvo!” I onda mu Bog obećava sve što bi čovjek mogao poželjeti, pogotovo 

čovjek onoga vremena. Obećava mu uz brojno potomstvo i zemlju koju će zaposjesti. 

Bog mu obećava da će on, Abraham, biti praotac slavnoga naroda. I Abraham je 

povjerovao. Zato prinosi Bogu žrtvu i podvrgava se u potpunosti Božjem naumu. 

Vidimo. Ona je vizija velika, onaj je naum velik koji Bog predloži čovjeku, a čovjek ga 

svim srcem prihvati. I to onda donosi obilat plod. Naprotiv, plan koji bi bio isključivo 

ljudski, propada, pogotovo ako je utemeljen na sebičnosti, častohleplju, grabeži, 

nepravdama, krvi i ratu. 

Opet vidimo velebni Božji plan. Kao što je Bog obećao – i ostvario! – velike stvari 

Abrahamu, tako se Bog želi proslaviti i u svome Sinu. Isusa Krista, podložna 

promjenjivosti ovoga vremena, podložna ljudskom prihvaćanju ali i neprihvaćanju, 

podložna boli i smrti, takvoga Isusa Bog prikazuje u uzvišenom svjetlu (Lk 9, 28b-36). 

Naime, na putu prema Jeruzalemu gdje će od ljudi biti odbačen i predan muci i smrti, 

Isus se preobražava pred svojim učenicima i time unaprijed predskazuje učenicima 

da muka i smrt nemaju nad njim zadnju riječ. Sjećamo se prošle nedjelje: Isus nije 

sam tražio svoju slavu. I evo, ovdje, Bog ga proslavlja pred izabranim učenicima. 

U tome je naša snaga. Naime, Bog nas poziva na veliko i veliko nam obećava. Bog 
nas poziva da budemo njegova djeca, da budemo njegova vjerna slika u ovome 
svijetu. I tu je veličina i tu je velebnost: mi, maleni ljudi kadri smo utjelovljavati Božju 
strpljivost, Božju dobrotu. Kadri smo praštati, voljeti, iskazivati milosrđe. Kadri smo 
nadilaziti ovozemne probitke, kadri smo izdizati se iznad zemaljskih briga, kadri smo 
u određenoj mjeri spustiti nebo na zemlju. Jer tamo gdje je ljubav, praštanje, dobrota 
ljubav – tamo je nebo i tamo se događaju nebeske, božanske stvari. Tako se može 
dogoditi da smo kao mladi ljudi imali velike planove o poslu, uspjehu, napredovanju, 
pa da je sve skupa ipak drugačije završilo. Međutim, u ovom Božjem pozivu nije 
preuzetno, nije ludo nadati se da će Bog na meni učiniti velike stvari. Slab sam 

http://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2019&mj=3&dan=17
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duhom? Bog me i hoće i može ojačati! Nestalan sam, a htio bih biti vjeran i postojan? 
Bog me i hoće i može ojačati? Nemaran sam u svojim dužnostima, nagao u svojim 
postupcima, a htio bih ipak živjeti po evanđelju? Bog me i hoće i može učiniti 
nositeljem svoga spasenja! Pogledajmo, konačno, tolike velikane: Petra, Pavla, 
Ivana, Mateja! Svi su oni bili i nesavršeni i nestalni, a ugrađeni su u same temelje 
Crkve. Bog se u njima i po njim htio proslaviti. I tako svi veliki ljudi sve do Leopolda 
Mandića, kardinala Stepinca, Majke Terezije… Kada su Božji planovi u pitanju, 
možemo slobodno reći: “Rođen sam za velike stvari!” 
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AKTUALNO 

  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 I NAKANE 2. TJEDAN KORIZME 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

18. ožujka 2019. 
Ćiril Jeruzalemski 

07:30  Na čast sv. Josipu i sv. Obitelji 

18:30 + Josip Šeremet 

Utorak 

19. ožujka 2019.  
Josip zaručnik 

BDM 

7:30 + Josip, Ivan i Anica Bjelanović 

18:30 + Josip Belobrajdić 

Srijeda 

20. ožujka 2019.  
Klaudija, Sandra 

07:30 + ob. Kolak 

18:30 + ob. Grepo  

Četvrtak 

21. ožujka 2019.  
Kristijan, Vesna 

07:30 + Ivan Janko 

18:30 
+ Barbara i Stjepan Horvat, Marta 
Tomanić, Matija i Katarina Šanović 

Petak 

22. ožujka 2019.  
Lea Rimska 

07:30 + Ilija i Evica Dumedžić 

18:30 + Ana i Josip Mađarević 

Subota 

23. ožujka 2019. 
Turibije, Oton 

07:30 + Jozo Džajić 

18:30 + Ante Erak 

Nedjelja 

24. ožujka 2019.  
3. korizmena 

nedjelja  

09:00  Pro populo 

11:00 + Ivo Ramljak 

18:30 + ob. Matković i Matijašević 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 
Jednom kršten, zauvijek 

kršten. Dijete Božje. 
Pokoj vječni daruj im 

Gospodine. 

VJENČANI 

Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja. 

 

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 
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. 

mailto:filipjakov.vukovar@ofm.hr

