
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Križni put u Korizmi molimo uobičajenim rasporedom. 
o Danas se uključujemo 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. Svoj prilog možete 
ostaviti u kutiji na sredini crkve.  

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 Danas, u PC-u sv. Bone, u 19,30 sati, „Inicijativa 40 dana za život“ organizira 
tribinu "PRIZIV SAVJESTI - DRAMA ILI BLAGOSLOV?". Gost predavač je 
dr. sc. Mirjana Radan. Na predavanju će biti predstavljena i njena nova knjiga 
„Zamjensko majčinstvo“. Predavanje će za liječnike biti bodovano prema 
pravilima HLK. Poziv je i na posljednjoj stranici ovih Oglasa.  

o Sutra je blagdan Blagovijesti ili Navještenja Gospodinova. Svečanije ćemo 
proslaviti na večernjoj svetoj misi. 

o Utorkom, u 18,15 sati, sve do blagdana sv. Antuna, molimo pobožnost sv. 
Antunu "13 utoraka", te svečaniju misu s propovijedi.  

o U četvrtak, u 15 sati, redovita je misa u kapeli Opće županijske bolnice. 
o U subotu, 30. ožujka, u PC-u sv. Bono, u 19,00 sati, pozivamo vas na 

kazališnu predstavu „K tebi ću trčati“ (Papa iz Wadovica), u izvedbi 
Glumačke družine “Putnici“ iz Zagreba.  

o Sljedeće nedjelje, na večernjoj sv. misi, pjevanje će animirati Glazbeni vokalni 
zbor iz Imotskog koji će nakon večernje mise održati koncert „Gospin plač“ što 
je tradicijsko crkveno pučko pjevanje poznat pod nazivom kantanje.  

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. 

o Preporučamo vam vjerski tisak.  

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 

Godina XIII; Broj 12 (699); 24. ožujka 2019. 

3. korizmena nedjelja - godina C 
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o AKTUALNO  

Razmišljanje uz nedjeljna čitanja 

Evo u prvom čitanju jednog od ključnih događaja starozavjetne povijesti spasenja. 
Dok je čuvao ovce, Mojsije ugleda grm koji gori, a ne izgara. Kad se približio, čuje 

Božji glas. Sveto je tlo na kojem stoji, zato 
Mojsije treba izuti obuću s nogu. Bog se 
predstavlja kao Bog njegovih otaca, i 
upućuje ga da ide izvesti njegov narod iz 
ropstva. Mojsije je iznenađen, ne zna što 
bi rekao. On koji je bio na egipatskom 
dvoru veoma dobro zna da čovjek ne 
može samo tako doći na faraonov dvor i 
zahtijevati nešto od najsilnijeg vladara 
onoga svijeta. Mojsije onda pita Boga za 

njegovo ime. I Bog mu objavljuje. Ja sam onaj koji jesam – Jahve! To je bio i 
odgovor na pitanje, ali i utemeljenje zadaće koju mu Bog daje. To će ime biti 
snaga Izraelskog naroda. Naime, upravo stoga što je njihov Bog – Bog koji jest, 
koji je nazočan, koji je s njima, oni bivaju kadri pobijediti višestruko jačeg faraona 
i njegovu vojnu silu. I doista, Jahve je učinio velike stvari u Egiptu i silnim ih 
čudesima izveo iz Egipta. Sve je to bilo Božje djelo, jer je bilo očito da oni kao 
narod nikada ni u snu to ne bi mogli učiniti. 
Nadalje, u tom je imenu, rekao bih, sadržan Božji način djelovanja među ljudima. 
Prisjetimo se kako gotovo sve religije daju Bogu „uzvišena“ imena: Svemoćni, 
Svevišnji, Jaki, Gospodin, Gospodar, Životvorac, Stvoritelj. Niti jedno od tih imena 
nije pogrešno. No ipak, od svih tih imena Bog izabire ime Jahve – Onaj koji jest. 
Naime, ime Jahve ne označava toliko Božje biće ili bivstvovanje koliko činjenicu 
da je on s nama, među nama. On je Bog koji je nazočan, koji jest s nama. To su 
Židovi na putu kroz pustinju mogli i na izvanjski način primijetiti: Biblija izvješćuje 
kako je Slava Gospodnja išla pred njima noću u obliku ognjenog stupa, a danju 
u obliku oblaka. Ta je bio temelj židovske vjere: Bog je bio s njima, Bog je bio 
njihov Bog. 
U tome smjeru ide i daljnja povijest 
spasenja. Bog najavljuje Spasitelja koji će 
biti Emanuel, S nama Bog. I doista, Sin se 
Božji utjelovio, tako da je onda mogao mirno 
reći: „Filipe, tko je vidio mene, vidio je i 
Oca!“ Isus je jedno sa svojim Ocem. Tako u 
Isusu iz Nazareta prepoznajemo Krista, 
pravog jedinorođenog Sina Božjega, u 
njegovim djelima vidimo na djelu Božje 
spasenje. Međutim, nisu samo Isusovi suvremenici imali tu sreću da kažu: „I Riječ 
je Tijelom postala i prebivala među nama“. Naime, Isusova riječ: „Ja sam s vama 
u sve dane do svršetka svijeta“ nije samo nekakva utjeha niti se odnosi na neku 
moralnu prisutnost. Znademo i vjerujemo da je Krist po Duhu Svetom živ i 
djelatan u svojoj Crkvi. Kad god se saberemo u njegovo ime, ondje je i on među 

http://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2016&mj=2&dan=28


nama. Kad god se naviješta riječ, kad god se slave otajstva, poglavito kad se 
slavi euharistija. I to je naša snaga i naša utjeha. Veli Isus. „Bez mene ne možete 
ništa učiniti“. I ne želimo ništa bez njega činiti, jer on je naš Bog, naš Spasitelj, 
naša snaga i naše uzdanje. U Isusu Kristu se u potpunosti ostvaruje ona Božja 
blizina koju označava ime Jahve. Ove smo korizme zacijelo iskusili prolazak 
Gospodnji, Božju blizinu i milinu drugovanja s njime. Neka nam podari da on bude 
naša baština kroza svu vječnost. 
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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 3. TJEDAN KORIZME 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

25. ožujka 2019. 
Blagovijest 

07:30 + Ivan, Josip i Marija Bilušić 

18:30 + Ana i Josip Jurčić 

Utorak 

26. ožujka 2019.  
Montan i Maksima 

7:30 + Đurđica i Stjepan Bogner 

18:30 + Kata i Andrija Hovanček 

Srijeda 

27. ožujka 2019.  
Rupert, Lada 

07:30 + Mijo i Mara Miličević 

18:30 + Mile i ob. Paun  

Četvrtak 

28. ožujka 2019.  
Priska, Sonja 

07:30 + Ivanka Rinkovec 

18:30  Za pokojne roditelje 

Petak 

29. ožujka 2019.  
Eustazije, Bertold 

07:30 
+ Pero i Stana Čavar i Ivka i Žarko 
Boban 

18:30 + Anđa i Antun Hlatki 

Subota 

30. ožujka 2019. 
Zosim, Bogoljub 

07:30 + Darinka Suman 

18:30 + Manda i Milan Budisavljević 

Nedjelja 

31. ožujka 2019.  
4. korizmena 

nedjelja  

09:00  Pro populo 

11:00 + Mato Štimac i ob. Ambrinac 

18:30 + Stjepan, Draga i Maks Smud 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 

Ines Barišić Ivan Gašparović (1942.) 

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 

 
 

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. 
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