
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas je Bijela nedjelja ili Mali Uskrs slavimo nedjelju Božanskoga milosrđa. 

Na misi u 11,00 sati, pjevanje animiraju klape Zadarske županije koje će dan 
ranije (u subotu, u 20,00 sati) održati koncert u Hrvatskom domu.  

o Sljedeća nedjelja je prva nedjelja u mjesecu kada vam preporučujemo brigu 
za naše odgojne ustanove. Zahvaljujemo vam na molitvama i na svakom daru. 

o U srijedu, 1. svibnja, slavimo sv. Josipa Radnika u Borovu Naselju. Sveta misa 
je u 11 sati. U mjesecu svibnju molimo svibanjske pobožnosti. 

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

o U petak, 3. svibnja, slavimo naše nebeske zaštitnike svete apostole Filipa i 
Jakova. Svečana euharistija je u 10 sati, a predvodit će ju, svima nama dobro 
poznati, bivši gvardijan fra Zlatko Špehar.  

o Nakon što je naš Franjevački samostan tijekom Domovinskog rata doživio 
najteže razaranje u svojoj povijesti, danas, punim srcem i s ponosom, kročimo 
u novo poglavlje samostana. Čast nam je pozvati Vas na otvorenje 
Franjevačkog muzeja Vukovar koje će se održati u petak, 3. svibnja 2019. 
godine s početkom u 16.00 sati. 

o Hrvatsko kulturno-glazbeno društvo „Dunav“ Vukovar poziva vas na svoj 
Godišnji koncert pod nazivom „Pjesmom i plesom kroz Hrvatsku“ koji će se 
održati u Hrvatskom domu Vukovar, večeras u 19 sati.  

o U dvorištu posjetite štand i volontere u organizaciji inicijative „Hod za život“  

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 17 (704); 28. travnja 2019. 

2. Vazmena nedjelja - godina C 

 

Otvorenje Franjevačkog muzeja Vukovar za sve nas dokaz je da je od svog osnutka, 1723. 

godine pa do danas Franjevački samostan bio i ostao izvor vjere, obrazovanja i kulture te čuvar 

hrvatskog jezika i identiteta. Kulturna i umjetnička blaga koja su braća franjevci skupljali 

stoljećima od otvorenja muzeja moći će se razgledati u prostorima Franjevačkog muzeja 

Vukovar…  Ona su ujedno i podsjetnik na obranu Franjevačkog samostana koja predstavlja 

najvažniji čin zajedničkog sjećanja i dokaz da su se braća franjevci sa svojim narodom, unatoč 

svim nedaćama, vratili, obnovili i posvetili svoju crkvu, a danas i u jednom dijelu samostana 

otvorili vrata Franjevačkog muzeja Vukovar, jednog od najvrjednijeg spomeničkog sklopa 

kontinentalne Hrvatske te spomenika visoke kategorije. 

Veselimo se Vašem dolasku! 

 



AKTUALNO  

Razmišljanje uz nedjeljno Evanđelje 

Čuli smo prošle nedjelje, na Uskrs, kako Ivan apostol opisuje kako je prvo Marija 
Magdalena našla prazan grob, a zatim su Petar i Ivan došli na grob (Iv 20, 1-9). 

Kad je Ivan vidio prazan grob i u njemu uredno složene 
povoje i ubrus, povjerovao je. U Ivanovu se evanđelju 
zatim opisuje kako se uskrsli Isus ukazao Mariji Magdaleni 
i zapovjedio joj da to javi njegovim učenicima. Ona je to i 
učinila. Međutim, kao da to nije vrijedilo. Učenici su se 
skupili u jednoj kući i u strahu od Židova zaključali su vrata. 
Bojali su se za vlastiti život, da ne bi i oni bili osuđeni 
pogubljeni kao Isus. Prazan grob nije bio dovoljan da bi oni 
povjerovali. Nije bilo dovoljna ni Ivanova vjera ni 
svjedočanstvo Marije Magdalene. Mislili su očito: od silne 
ljubavi ljubljeni je učenik povjerovao ono što je htio da 

bude: da je Isus uskrsnuo. Prevelika žalost, prevelika ljubav nagnala je Ivana da 
povjeruje u ono što im se činilo nemogućim. Što se tiče svjedočanstva Marije 
Magdalene – uz dužno poštovanje! – u ono vrijeme nitko nije smatrao 
vjerodostojnim svjedočanstvo jedne žene. Riječi i samo riječi, mislili su učenici. A 
iznad svega ih je paralizirao strah. Što li će biti s njima? 
I, onda, toga istoga dana uvečer, među takve zdvojne i uplašene apostole ulazi 

uskrsli Isus (Iv 20, 19-31). I veli im kratko “Mir vama!” To je onaj uobičajeni 

židovski pozdrav “Šalom” – mir vama. Isus im želi reći da se ne trebaju ni plašiti 

ni uznemirivati. On je među njima. Živ. Pobijedio je smrt. Ljudska mu zloba nije 

mogla nauditi. 

Jednostavna je to i temeljna poruka i za nas. Koliko god nas reklame poticale na 
potrošnju i obećavali nam potrošački raj, svjedoci smo toliko muka, nevolja, 
potresa, kriza, katastrofa. Pogotovo u osobnom životu. Tko to od nas nije zbog 
nečeg zabrinut, ozbiljno zabrinut? Tu je narušeno zdravlje, tu su problematična 
djeca, tu je nesigurnost radnoga mjesta i zarade. A što reći o nezaposlenosti, 
općoj nesigurnosti, teškim bolestima, obiteljskim krizama, svađama, raspravama, 
sudovanjima…? U nekim smo trenucima osobito žalosni, ranjivi. Ponekad 
gubimo volju za daljnjim radom i napredovanjem. Opterećeni smo i vlastitom 
naravi, svojim manama, svojim grijesima. I onda ne vidimo izlaza. Što bi se u 
Dalmaciji reklo: “Sve je crna zemlja”. 
A Isus i nama veli: “Mir vama”. Veli nam da je pobijedio svako zlo i grijeh. Da je 
nadvladao zloću i besmisao. Uvjerava nas da je udario zdrave temelje Božjem 
kraljevstvu, štoviše da je to Kraljevstvo stvarno tu, među nama, da smo mi već 
dionici toga Božjega kraljevstva po sakramentima, po riječi koja nam se 
navješćuje, po njegovoj neizmjernoj milosti. Kristova je milost jača od svakoga 
zla, od svakoga grijeha od svake sile ovoga svijeta. Krist je Pobjednik i zajedno 
s njime mi i možemo i trebamo pobijediti beznađe, bezvoljnost, robovanje grijehu, 
smrt. 

http://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2019&mj=4&dan=21
http://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2019&mj=4&dan=28


Na to je Isus apostolima pokazao svoje ruke i bok. Trebali su razumjeti. Isus je 
stvarno bio mučen i stvarno je umro. Bio je pokopan, ali je uskrsnuo. Želi im reći. 
Ako i postoji nevolja, kušnja, tjeskoba, strah, muka, ako i postoji smrt, sve je to – 
za one koji vjeruju u Božju silu – tek put do uskrsnuća. Zato se isplatilo – 
naglašava im Isus – zato se isplatilo da je Isus bio odbačen, isplatilo se da su svi 
smatrali kako je osuđen, uništen i kako je uzaludna bila njegova ljubav i milosrđe. 
Božja je uvijek jača. Reći će kasnije Pavao ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo 
Božje jače je od ljudi (1 Kor 1,25). 
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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 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

29. travnja 2019. 
Katarina Sijenska 

07:30 + ob. Simić 

18:30 + Tomislav Jurčić 

Utorak 

30. travnja 2019.  
Pio V. papa 

7:30 + ob. Ivoš 

18:30 + Ivo i Anđa Sekić 

Srijeda 

1. svibnja 2019.  
Josip Radnik 

07:30 + Drago, Franjo i Marica Mađarac 

18:30  Na nakanu OFS-a 

Četvrtak 

2. svibnja 2019.  
Atanazije 

Aleksandrijski 

07:30 + Stjepan, Marija i Marijana Martinović 

18:30 + Svjetlana i ob. Rubil 

Petak 

3. svibnja 2019.  
Filip i Jakov 

10:00  Na nakanu 

18:30  Za zdravlje ob. Bilušić 

Subota 

4. svibnja 2019. 
Florijan i mučenici 

07:30 + Jure i Marija Ban 

18:30 + Slavko Vukojević 

Nedjelja 

5. svibnja 2019.  
3. Uskrsna nedjelja  

09:00  Pro populo 

11:00 + Miroslav, Marko i Kata Vlaho 

18:30  Za dobročinitelje samostana i župe 

 PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI KRŠTENI 

Bruno Čolak  
Nastya Maksimović  

Ilan Rafael Topić 
Ella Hrgović  
Stela Kožul 

Lucian Cerovik 
 Borna Nikolić 
 Ante Maslov 
Ana Hodovanj 

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 

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

