
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas je 8. nedjelja kroz godinu, a u ovome 

tjednu započinjemo s vremenom KORIZME. 
o Danas je prva nedjelja u mjesecu kada vašoj 

dobroti i molitvi preporučamo naše 
sjemenište.  

o Sutra, u ponedjeljak, pod večernjom misom, 
članovi Franjevačkog svjetovnog reda održat 
će obred zavjetovanja u FSR-u – što je zapravo izraz i želja življenja Evanđelja 
po uzoru na sv. Franju u svijetu. 

o U srijedu je Pepelnica ili Čista srijeda – zapovijedani post i nemrs, svečani 
obred pepeljenja uz korizmenu propovijed je navečer u 18:30. Uđimo s ljubavlju 
u ovo korizmeno vrijeme, nama na duhovni rast i obraćenje. 

o 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 U korizmenom vremenu, Franjevački svjetovni red, svakoga dana u 15 sati, 
molit će krunicu božanskog milosrđa za mir i blagoslov u našim obiteljima. 
Pridružite se ovoj molitvi. 

o U srijedu, ispred „Opće županijske bolnice Vukovar“, započinje inicijativa „40 
dana za život“. Molitva je kroz Korizmu svaki dan od 6 do 18 sati, te noćno 
bdijenje s petka na subotu od 18 do 6 sati. Pozivamo sve prijatelje malenih i 
molitelje da se pridruže u borbi za očuvanje života i njegova dostojanstva od 
samog začeća. Tema korizmene kampanje je priziv savjesti.  

o U četvrtak, 07. ožujka, u 19,30 sati, sastanak je karitativne zajednice.  
o U petak, 08. ožujka, nakon večernje mise, vjernici iz Župe sv. Ante iz Knina 

prikazat će nam Muku Gospodina našega Isusa Krista. O ovoj pasionskoj igri 
pogledajte više na posljednjoj stranici. 

o Za roditelje prvopričesnika i krizmanika organiziramo hodočašće u Međugorje 
od 05. do 07. travnja 2019. Cijena je 300 kn. Prijave već primamo. 

o Tečaj priprave za brak održat će se 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:  
 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.   

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 

Godina XIII; Broj 9 (696); 3. ožujka 2019. 

8. nedjelja kroz godinu - godina C 

 



o AKTUALNO  

Razmišljanje uz nedjeljno Evanđelje 

Zašto ljudi vole pratiti vrhunske sportove? Sigurno je puno razloga. Jedan od njih je 
svakako egzaktnost, odnosno provjerljivost. U životu i u politici često čujemo lijepe 
priče i sjajne zamisli, velika obećanja i ružičastu budućnost… I onda se često 

razočaramo. Jedno su lijepe želje, jedno su 
obećanja, a drugo je život. Pogotovo nam zasmeta 
kada nas netko svjesno želi zavarati praznim 
pričama. Međutim, u sportu ne može biti praznih 
priča. Jasno se vide rezultati. Tu nema ni 
protekcije ni nepotizma. Rezultati sve govore, što 
god mi mislili o pojedinom sportašu, koliko god 
nam se on sviđao ili ne sviđao. Zbog toga neki – 

čini se s pravom! – govore da bi se mnoge tvrtke u većinskom vlasništvu države 
trebale ugledati upravo u sportaše. Tu je rad, napor, treninzi, tu je iskrenost prema 
samome sebi, jer se drukčije ne bi mogli ispravljati nedostatci. Nema zavaravanja, 
nema pustih priča, nema starih zasluga… Rezultati. Samo plodovi rada. 
Isus na sličan način vrednuje čestitost pojedinog čovjeka i vjernika (Lk 6, 39-45). Veli: 
„Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi 
rađalo dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru 
smokve niti se s gloga grožđe trga.“ 
Rado bismo u tome svjetlu htjeli sagledati vlastite roditelje, braću i sestre, zatim naše 
bližnje, šefove na poslu, a osobito rado političare. Kakvi su plodovi njihova rada? 
Međutim, uvijek trebamo Božju riječ gledati kao riječ upućenu svakome pojedinom 
od nas. Svatko treba u Božjoj riječi, kao u jasnu zrcalu, sagledavati same sebe. Dobro 
je zastati i pokušati bar djelomično uočiti kakvi su plodovi moga djelovanja? Možda 
mislim da sam u nekim pitanjima u pravu, samo što me, eto, moji bližnji ne razumiju. 
I zato uporno ustrajavam na svome stavu i dokazujem drugima da su u krivu. I koji 
su plodovi? Ima li više razumijevanja, dobrote, strpljivost i uvažavanja? Ili se svađe 
umnažaju i razdor raste? Kakvi su plodovi mojih nastupa, moga govorenja, moga 
djelovanja? Postižem li tako svoj mir? Širim li svojim djelovanjem i svojim postojanjem 
onaj Kristov mir? Mogu li u tome smislu svake večeri u miru usnuti ako se uključim u 
taj pothvat? 
Isus u nastavku govori o posebnoj vrsti plodova koje svakodnevno u obilju iznosimo. 
To su naše riječi, to je naš govor. Kada netko (mi ili netko drugi) iznosi samo loše 
stvari o drugima, o Crkvi, o državi, o ovome ili onome, kada se pri tome čuju i ružne 
(redovito neprovjerene) objede, što to znači? Za Isusa je to jasno: „Dobar čovjek iz 
dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta 
mu govore.“ Kakvu sliku daje moje srce, moja duša, ako samo vidim zlo, zlu namjeru, 
korupciju i grijeh svake vrste? Nisam li tada sličan „žutom tisku“ koji iznosi samo 
skandale i pojedinosti crne kronike? Blag, dobrohotan čovjek u svakom čovjeku može 
i treba pronaći zrnce dobrote, baš kao što će dobar odgojitelj u svakom djetetu 
pronaći onaj žar dobrote koji se treba ražariti. 
Veli Isus: „Vi ste svjetlost svijeta. Vi ste sol zemlje“. U nama – Božjom milošću – gori 
plamen Božje ljubavi, vatra Kristova spasenja, mi smo nositelji one blage i radosne 
vijesti – Evanđelja, da Bog u Kristu pobjeđuje svako zlo, da Božja ljubav nadjačava 
svaki grijeh i svaku oholost. Tu radost i tu blagost na poseban način su pokazivali 



toliki sveci: Majka Terezija, Leopold Mandić, Alojzije Stepinac. Veli Pavao: „Ne daj se 
pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo“ (Rim 12,21). To je jamstvo mira i radosti. 
Zato, okanimo se strančarenja i ogovaranja. Nemojmo se baviti tuđim grijesima. 
Radije molimo za spasenje svoje i za spasenje cijeloga svijeta. Kao što reče Pavao: 
„Uostalom, braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i 
Bog ljubavi i mira bit će s vama“ (2 Kor 13,11). Upravo tako: Bog mira bit će s nama. 
Što više poželjeti? 
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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 ZA 8. TJEDAN KROZ GODINU 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

4. ožujka 2019. 
Eugen, Kristofor 

07:30 + Mijo i Eva Podolski 

18:30 + Justina i Živan Filić 

Utorak 

5. ožujka 2019.  
Euzebije, Vedran 

7:30 + Tomislav, Nikola i Antonija Gesti 

18:30 + ob. Dinješ 

Srijeda 

6. ožujka 2019.  
Pepelnica 

07:30 + Katica Tuliak 

18:30  Na nakanu OFS-a  

Četvrtak 

7. ožujka 2019.  
Perpetua i Felicita 

07:30 + Mihajlo, Ruža i Ivan Varenica 

18:30 + Šimun Romić 

Petak 

8. ožujka 2019.  
Ivan od Boga 

07:30 
+ Franjo, Ruža, Bože i Marinko Bazina i 
Miroslav Ćuk 

18:30  Za pokojne roditelje  

Subota 

9. ožujka 2019. 
Franciska Rimska 

07:30 + Zvonimir i Kata Jurčić 

18:30 + Irinej Bučko i ob. Kuić 

Nedjelja 

10. ožujka 2019.  
1. korizmena 

nedjelja  

09:00  Pro populo 

11:00 + Ruža Bušić i Iva Skoko 

18:30  Na nakanu zajednice "Vjera i svjetlo" 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 
Jednom kršten zauvijek 

kršten. Dijete Božje. 
Bruno Žuvić (1948.) 
Olga Balaž (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 

 

 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

