
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Križni put u Korizmi molimo uobičajenim rasporedom. 
o Karitativna akcija za pomaganje studentima u 

njihovom obrazovanju traje još do 14. travnja. Prema 
vašim mogućnostima uključite se koliko možete.  

o Danas, 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. Dođite popodne zajedno moliti. 

o Sljedeće nedjelje je Cvjetnica - nedjelja Muke 
Gospodnje. U župnoj crkvi imat ćemo prije podne samo 
jednu misu, u 10 sati, dok večernja misa ostaje redovno 
u 18:30. Prije mise u 10 sati biti će procesija s 
maslinovim grančicama u samostanskom dvorištu i oko 
crkve. Maslinovih grančica bit će za sve dovoljno. Time 
ćemo svečano proslaviti Isusov ulazak u Jeruzalem. Kako u misi na svečani 
način pjevamo izvještaj o Isusovoj Muci, stoga se na Cvjetnicu ne moli 
pobožnost križnoga puta. Već uobičajeno više Udruga i zajednica, prodavat će 
razne uskrsne slastice, motive i aranžmane  

o Utorkom, u 18,15 sati, molimo pobožnost sv. Antunu "13 utoraka".  
o U petak, 12. travnja, u 17 sati je velika uskrsna ispovijed. Potičemo vas da 

odvojite malo vremena toga dana za ispovijed jer će biti više svećenika na 
raspolaganju, a time ćemo učiniti mirnijima i dostojanstvenijima one dane pred 
sam Uskrs.  

o Istoga dana sjetit ćemo se žrtava komunističkog terora iz 1945. godine. Molitvu, 
križni put i misu, predvoditi će mons. Josip Mrzljak, biskup varaždinski. 

o U subotu, uoči Cvjetnice, 13. travnja, u 9,30 sati, pozivamo vas na križni put 
koji se već po tradiciji održava na Kukuruznom putu ili Putu spasa.  

o U subotu, 13. travnja, u PC-u sv. Bone, u 19 sati, pozivamo vas na 
predstavljanje knjige „Osobni poziv – duboka preobrazba kroz duhovne 
vježbe“ autora Herberta Alphonsa. O ovome više pogledajte u ovim Oglasima. 

o Ispovijed bolesnika po kućama biti će na veliki ponedjeljak, 15. travnja. Prijavite 
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. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 14 (701); 7. travnja 2019. 

5. korizmena nedjelja - godina C 

 



AKTUALNO  

Razmišljanje uz nedjeljna čitanja 

I predobro znademo kako je to sa starim i dotrajalim strojevima – od automobila do 
malih kućanskih aparata. Kad se tako, na primjer, počne kvariti stari automobil, 

popravcima nikad kraja! Uzimali se stari ili novi dijelovi, 
staro ostaje staro, a pokrpano – pokrpano. Nije čudo da je 
jedan poznati vlasnik tvornice automobila jednom davno 
rekao: „Najbolji automobil je – novi automobil“. I to je, u 
konačnici, točno. Danas smo u potrošačkom društvu i svi 
naši aparati imaju ograničeni vijek trajanja, nakon kojega 
njihov popravak i održavanje jednostavno postaje 
neisplativo. Najbolje što se može jest – takve proizvode 
reciklirati. 
I onda se nama ljudima događa da tako i druge ljude 
gledamo. Ako se netko u određenom trenutku pokazao 
loš, za nas on nikad više ne može biti bitno drugačiji. 

Lopov ostaje lopov, lažac ostaje lažac, lijenčina ostaje lijenčina, nevjeran čovjek 
ostaje nevjeran čovjek. I svjesno i nesvjesno ne očekujemo da se čovjek može na 
bolje promijeniti. To je kao kad čovjek jednom zaradi dosje u policiji: ostaje mu do 
konca života. Koliko god se mi ljudi gradili velikodušnima i dobrostivima, vrlo često 
imamo slonovsko pamćenje: opraštam, ali ne zaboravljam. 
Tako mi ljudi. A Bog? Ima li on povjerenja u čovjeka i u njegovu sposobnost da se 
obrati na bolje? Ili možda i Bog, poput nas ljudi, posve odbacuje onoga koji se počeo 
kvariti i uzima novoga? Smatra li i Bog da se čovjek, koji je vrhunac njegova, Božjeg, 
stvaranja, može popraviti i preurediti da bude posve nov? Ili je onaj koji jednom 
sagriješi nesposoban da se vrati na prvotnu svetost? Kako Bog postupa? Čuli smo u 
prvom čitanju (Iz 43, 16-21): “Evo, činim nešto novo; već nastaje. Zar ne opažate? 
Da, put ću napraviti u pustinji, a staze u pustoši.” Bog je kadar učiniti novo, stvoriti 
novoga čovjeka, čovjeka potpuno preobraziti. 
Evo tako pred Isusom grešnice (Iv 8, 1-11). Žene koja je prekršila bračnu vjernost. 
Ljudi su oduvijek vrlo strogo sudili takve grijehe i takve su grešnice ostale trajno 
obilježene. Jednostavno rečeno, ljudi uglavnom ne mogu vjerovati da se može 
promijeniti onaj ili ona koja je već jednom tako pogriješila. Pa čak kad bi jedna takva 
grešnica ili općenito jedan grešnik i promijenio svoje vladanje, u očima ljudskim on 
ostaje ponajčešće trajno obilježen. Međutim, Bog djeluje posve drugačije. Puno je 
takvih primjera iz Svetog pisma. Mojsijeva brata Arona, nakon onog užasnog grijeha 
kad je ovaj bio predvodnik onima koji su se klanjali zlatnom teletu, njega, dakle, 
Arona, Bog čini velikim svećenikom. Davida, nakon preljuba i ubojstva koje je bio 
počinio Bog određuje da bude praotac Kristov. Petra, kolebljivca i čovjeka koji ga je 
zatajio, Isus čini prvakom apostola. Pavla, nasilnika i progonitelja Isus čini apostolom 
naroda. Zato Pavao u današnjem drugom čitanju (Fil 3, 8-14) i može mirno reći: “Što 
je za mnom, zaboravljam!” A kamo bismo dospjeli kad bismo prelistavali životopise 
pojedinih svetaca? Bog doista vjeruje da se čovjek može promijeniti. I upravo kako 
veli u prvom čitanju, on sve čini novo. 
U primjeru ove žene koju Isus nije htio osuditi vidimo i drugu važnu sastavnicu Božjeg 
djelovanja prema čovjeku. Isus ne osuđuje preljubnicu. Oprašta joj njezin grijeh i 
njezine grijehe. Međutim, ne prihvaća i ne odobrava njezin grijeh. Zato joj veli da u 

http://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2019&mj=4&dan=7
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miru ide i da više ne griješi. Nije Bog ravnodušan prema grijehu. Naprotiv. Želi ga 
ukloniti i uništiti. Međutim, beskrajno, stvarno beskrajno je strpljiv i milosrdan prema 
grešniku – čovjeku. To je naša nada i naša radost 
Tako i mi, u ovoj korizmi, s radošću i mirom stojimo pred Bogom. Znademo da nas 
on uvijek želi prihvatiti kao svoju djecu. Bog gleda na nas s naklonošću i ljubavlju. 
Nakon našeg kajanja Bog nam oprašta i prihvaća nas kao svoju ljubljenu djecu. I 
jednako kao i u slučaju one žene, Bog nas poziva da više ne griješimo. Što je uz 
njegovu milost stvarno moguće, jer nas Bog nikad ne poziva na nemoguće. 
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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 5. TJEDAN KORIZME 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

8. travnja 2019. 
Dionizije, Timotej 

07:30 + Saša Molnar 

18:30 + Stipo i Perka Gelo 

Utorak 

9. travnja 2019.  
Marija Kleofina 

7:30 + Pavica i Zvonko Šeremet 

18:30 + Ivan Hovanček 

Srijeda 

10. travnja 2019.  
Ezekijel, Sunčica 

07:30 + Milica Bosanac 

18:30 + Stjepan i Katica Mađarević 

Četvrtak 

11. travnja 2019.  
Stanislav biskup i 

mučenik 

07:30 + ob. Keser 

18:30 + Ivan Galeković i Stjepan Romić 

Petak 

12. travnja 2019.  
Sofija, Julije 

07:30 + iz ob. Djak 

18:30 + Pavao i Agica Vukas 

Subota 

13. travnja 2019. 
Martin I. papa 

07:30 + Mijo Kasalo Banić 

18:30 + Šimun Sučić 

Nedjelja 

14. travnja 2019.  
CVJETNICA  

10:00  Pro populo 

18:30 + Marija Stassny i Nedjeljko Bekavac 

 

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Ilija Šibalić 
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 

Mons. Ivan Ćurić imenovan 

pomoćnim biskupom Đakovačko-

osječke nadbiskupije 
 

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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