
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Križni put u Korizmi molimo uobičajenim rasporedom. 
o Zahvaljujemo za darovane priloge povodom "Tjedna solidarnosti i zajedništva 

s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini", a karitativna akcija za pomaganje 
studentima u njihovom obrazovanju traje do 14. travnja. Prema vašim 
mogućnostima uključite se koliko možete.  

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

o U utorak, u 18 sati, u Muzeju vučedolske kulture gostuje Franjevački muzej iz 
Tomislavgrada pod nazivom „Afrička zbirka“. U sklopu izložbe biti će promocija 
knjige fra Stojana Zrne „Priče iz Afrike“, te projekcija filma „Od Hercegovine do 
Konga“. Pozivamo vas da se pridružite.  

o U tijeku je inicijativa "40 dana za život", molitva ispred bolnice. 
o FSR svakoga dana u 15 h moli Krunicu božanskog milosrđa.     
o U subotu, 6. travnja, održava se Nadbiskupijski križni put za mlade od Sibinja  

do Slavonskog broda (Gospe od brze pomoći). 
o Danas, na večernjoj sv. misi, pjevanje će animirati Glazbeni vokalni zbor iz 

Imotskog koji će nakon večernje mise održati koncert „Sine Božji budi faljen“ 
što je tradicijsko korizmeno pučko pjevanje poznat pod nazivom kantanje.  

o Sljedeće nedjelje, u 16 sati, tradicionalno molimo križni put od Bećarskoga 
križa do naše crkve, a završava u svetištu pobožnošću Ranjenom Isusu. Zbog 
toga neće biti križnog puta u 18 sati. 

o Polazak roditelja prvopričesnika i krizmanika u Međugorje je 5. travnja, u 11 
sati, iz dvorišta Franjevačkog samostana, idu dva autobusa.  

Najavljujemo: Velika uskrsna ispovijed u našoj župi biti će u petak, 12. travnja, 
u 17 sati. Istoga dana sjetit ćemo se žrtava komunističkog terora iz 1945. 
godine. Molitvu, križni put i misu, predvoditi će mons. Josip Mrzljak, biskup VŽ. 

o Ispovijed bolesnika po kućama će biti na veliki ponedjeljak, 15. travnja. Već 
sada možete prijaviti svoje bolesne i starije u sakristiji ili župnom uredu. 
Osigurajmo na taj način dostojnu uskrsnu pripravu našim starijima i 
nemoćnima. 

o Najavljujemo odlazak na biskupsko ređenje mons. Ivana Ćurića, na Uskrsni 

ponedjeljak, 22. travanja 2019. Autobus polazi u 14 sati. Cijena je 40 kn. O 

životu i imenovanju novoga pomoćnoga biskupa saznajte više u ovim Oglasima. 

o Preporučamo vam vjerski tisak. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 

Godina XIII; Broj 13 (700); 31. ožujka 2019. 

4. korizmena nedjelja - godina C 

 



o AKTUALNO  

fra Zvjezdan Linić o postu 

Nikada u Crkvi post nije bio cilj sam sebi. Post je sredstvo za postizanje cilja. To 

je stanovita vježba tijela da duh ostane budniji. Kada netko ima više ciljeve, onda 

mu post nije težak. Divim se 

sportašima nekih disciplina koji često 

moraju prihvatiti stroge mjere posta i 

paziti na svaki gram hrane da bi bili 

spremni za svoje natjecanje. I 

kršćanski post ima svoj viši cilj. Njime 

želimo osigurati najprije vlast nad 

vlastitim tijelom i osobito nad 

nagonom za održanjem života. 

Čovjek je često u opasnosti da mu 

nagon i potreba za jelom prerastu u požudu i da jede više nego što mu treba i da 

pije više za duševno i tjelesno zdravlje. Prema tome, vjernik može postom 

zagospodariti svojim tijelom, a osobito nagonima. Nadalje, uzdržavanjem od jela 

čovjek stječe i potrebne duhovne kvalitete i čišći je u pogledu duhovnih iskustava: 

molitve, vjere i obraćenja. Svakako je potrebno i u pogledu posta ostati razborit, 

jer se može dogoditi da netko i nerazboritošću u postu griješi protiv vlastitoga 

tijela i života. Međutim, nije u našem životu važan samo post od hrane, samo 

tjelesno mrtvljenje.  

Ono je važno zbog viših ciljeva. Zbog istih viših ciljeva vjere u Boga i ljubavi 

prema bližnjemu naglašavaju se često, a u korizmi s osobitom ozbiljnošću i drugi 

načini da čovjek vlada sobom i svojim ponašanjem. Već je prorok u Starom 

zavjetu upozoravao svoje sunarodnjake da je Bogu drag onaj post u kojem se 

svatko trsi da nikoga ne zakine u zasluženoj plaći, da nikoga ne ugnjetava ili 

ugrozi u njegovom životu. Međutim, posebno je dragocjen post jezikom. Čovjek 

je obdaren govorom. To je temeljni način komunikacije. Sposobni smo izreći ono 

što u dubinama proživljavamo. To je Božji 

dar. Ipak, svojim govorom možemo 

nekoga povrijediti, možemo o njemu izreći 

nešto što će ga zaboljeti, možemo ljudima 

prijetiti ili im ulijevati strah.  

Svojim riječima možemo izreći i laž; svoje 

bližnje možemo ocrniti ogovaranjem ili 

klevetom. Sve je to grijeh. Sve to razara 

ljubav. Čovjeku govor tada ne služi za 

dobro. Svojim govorom možemo ljude oko sebe ušutkati. Često možda ne 

dadnemo drugome do riječi. Ne znamo dovoljno šutjeti i slušati drugoga. Sve su 

to opasnosti. Zato nije dovoljno da čovjek ima sposobnost izraziti se, već valja i 



paziti kako to čini. Nije dovoljno da je primio od Boga dar govora, već treba taj 

dar koristiti za dobro.  

Bilo bi dobro kada bismo kroz ovo korizmeno vrijeme umjeli postiti i na riječima. 

Budno paziti da drugima pokraj sebe omogućimo da se izreknu do kraja; više 

slušati: sve je to post koji Bogu može biti vrlo drag. Paziti da se svojim riječima 

nikoga ne povrijedi, da se ne kaže nepristojna riječ ili da se ne uvrijedi Boga 

ružnom psovkom: sve je to post koji je Bogu i ljudima po volji.  
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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 4. TJEDAN KORIZME 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

1. travnja 2019. 
Venancije, Mavro 

07:30 + Đuro Bello 

18:30 + Đuro i ob. Grečl 

Utorak 

2. travnja 2019.  
Franjo Paulski 

7:30 + Jelica i Mile i ob. Dejanović 

18:30 + ob. Luketić 

Srijeda 

3. travnja 2019.  
Siksto, Krest 

07:30  Na nakane Zdenke Vlaho 

18:30  Na nakanu OFS-a 

Četvrtak 

4. travnja 2019.  
Izidor Seviljski 

07:30 + Ivan, Eva, Ladislav i ob. Vagner 

18:30 + Krešimir Karaula 

Petak 

5. travnja 2019.  
Vinko Fererski 

07:30 + ob. Jurinić 

18:30 + Kata Sečkar 

Subota 

6. travnja 2019. 
Petar Veronski 

07:30 + Anto i Janja Đapić 

18:30 + Šimun i Klara Romić 

Nedjelja 

7. travnja 2019.  
5. korizmena 

nedjelja  

09:00  Pro populo 

11:00 + ob. Ceranac i Matijašević 

18:30  Za dobročinitelje samostana i župe 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 

Mihael Seifert Rozalija Đurđević (1936.) 

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 

Mons. Ivan Ćurić imenovan 

pomoćnim biskupom Đakovačko-

osječke nadbiskupije 
Sveti Otac Franjo imenovao je mons. Ivana 

Ćurića, dosadašnjeg Generalnog vikara 

Đakovačko-osječke nadbiskupije, pomoćnim 

biskupom iste nadbiskupije. Vijest o 

imenovanju objavljena, 11. ožujka 2019., 

priopćila je Apostolska nuncijatura u 

Hrvatskoj. Odluka o imenovanju pročitana je i 

u Ordinarijatu u Đakovu.  

Mons. Ivan Ćurić rođen je 1. prosinca 1964. 

godine od roditelja Ante i Pavke, rođ. Kolak u 

Slavonskom Brodu. Nakon osnovne škole 

1979. godine započinje svećeničku formaciju, 

najprije u Međubiskupijskom dječačkom 

sjemeništu u Zagrebu, kasnije u Đakovu. 

Poslije vojnoga roka u Banjoj Luci 1984. 

godine ulazi  u Bogoslovno sjemenište u Đakovu i započinje svoj filozofsko-

teološki studij, koji od 1987. nastavlja na Papinskom gregorijanskom sveučilištu, 

kao pitomac Papinskoga njemačko-ugarskoga zavoda. U isusovačkoj crkvi 

Presvetoga Imena Isusova (Il Gesù) u Rimu zaređen je 11. ožujka 1989. za đakona, 

a za prezbitera 29. lipnja 1990. u katedrali – manjoj bazilici Sv. Petra u Đakovu. 

U Rimu postiže stupanj magisterija iz filozofije (1991.), s temom o filozofiji M. 

Heideggera. Iste godine započinje službu župnoga vikara u Osijeku te postaje 

odgojitelj u Bogoslovnom sjemeništu i profesor filozofije na Visokoj bogoslovnoj 

školi u Đakovu. 

Od 1993. nastavlja studij u Rimu kao pitomac Papinskoga hrvatskog zavoda sv. 

Jeronima. Poslije povratka u biskupiju obnašao je sljedeće službe: vicerektor 

Bogoslovnoga sjemeništa, predavač filozofskih kolegija na KBF-u u Đakovu, 

župnik u Brodskom Varošu, dekan Slavonskobrodskoga dekanata, rektor 

Bogoslovnoga sjemeništa, generalni vikar Đakovačko-osječke nadbiskupije 

započinje, te kanonik Prvostolnoga kaptola đakovačko-osječkoga. 

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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