
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o U proteklom tjednu imali smo veliku uskrsnu ispvijed. 

Sutra, prije podne ispovjediti ćemo starije i nemoćne.  
o Danas je Cvjetnica - nedjelja Muke Gospodnje. U 

župnoj crkvi prije podne je samo jedna misa, u 10 
sati, dok večernja misa ostaje redovito u 18:30. Kako 
u misi na svečani način pjevamo izvještaj o Isusovoj 
Muci, danas se ne moli pobožnost križnoga puta. 
Već uobičajeno više udruga i zajednica, prodaju 
razne uskrsne slastice, suvenire i aranžmane, a 
prihodi su namijenjeni za humanitarne svrhe.  

o Svečanom procesijom obilježavamo Isusov ulazak u 
Jeruzalem i početak Velikoga tjedna u kojem slavimo 
temeljne događaje naše vjere: Isusovu muku, smrt i 
uskrsnuće napose kroz obrede Svetoga ili 
Vazmenoga (Uskrsnoga) trodnevlja:  
Veliki četvrtak - misa večere Gospodnje s obredom pranja nogu u 18:30 s. 
Veliki petak - pobožnost križnoga puta u 9; obredi muke Gospodnje u 17 s. 
Velika subota - Vazmeno bdijenje u 19:30 s. 
U misi bdijenja pet katekumena primit će sakramente kršćanske inicijacije. U 

toj svetoj noći obnovit ćemo svoju pripadnost Uskrslom Kristu, stoga je potrebno 
ponijeti svijeće. Tijekom dana molitva je na Božejm grobu (ispod kora). Dođite! 

Sveto trodnevlje predstavlja vrhunac crkvene liturgije. 
Zbog toga sudjelujemo u obredima svetoga trodnevlja. 

o USKRS - mise u župnoj crkvi u 7 (uz blagoslov jela), 9, 11 i 18:30; u kapeli na 
Mitnici u 7 (uz blagoslov jela), u sv. Roku u 7:30 (uz blagoslov jela).  

o Na Uskrs, u 8 sati, u Domu za starije i nemoćne na Mitnici, Udruga sv. Bono i 
mladi iz FRAME organiziraju uskrsni doručak "Košara sv. Bone". Pridružite 
nam se da korisnicima Doma uljepšamo uskrsno jutro.  

o Na Uskrsni ponedjeljak, mise u našoj crkvi su u 10 i u 18:30 sati, a u kapeli sv. 
Roka misa je u 7:30. 

o Na uskrsni ponedjeljak biskupsko je ređenje mons. Ivana Ćurića. Za one koji 
žele poći na ovaj svečani čin autobus polazi u 14 sati. Cijena je 40 kn. 

o Utorkom, u 18,15 sati, molimo pobožnost sv. Antunu "13 utoraka".  
o Preporučamo vam vjerski tisak: Glas koncila i ostale katoličke časopise. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 15 (702); 14. travnja 2019. 

C V J E T N I C A – nedjelja muke Gospodnje - godina C 

 



AKTUALNO  

Razmišljanje uz nedjeljno Evanđelje 

Izvješće o Isusovoj muci koje slušamo na nedjelju Cvjetnice (Lk 22, 14 – 23, 56) 
dovoljno je rječito i pobudno. Ovdje ćemo pokušati izdvojiti samo jedan dio: 

Isusovu molitvu u Maslinskom vrtu. U Isusovu stavu 
možemo i trebamo sagledati i naš vlastiti život. 
Znamo i vjerujemo da je Isus pravi Božji Sin, ali i 
savršen čovjek. Veli Pismo da nam je u svemu 
jednak, osim u grijehu. Tako u Maslinskom vrtu 
vidimo Isusa kao pravoga čovjeka kojega uoči 
njegove smrti hvata užas i tjeskoba. Zato veli svojim 
učenicima: Molite da ne padnete u napast! Očito je to 
poruka za njih, a i za njega samoga. Vidjeli smo na 
početku korizme kako je Isus bio napastovan. Napast 
je prisutna u svakom čovjeku i nitko od nje nije 
zaštićen. Zbog toga valja moliti da ne padnemo u 
napast, tj. da ne podlegnemo napasti. Isus je svjestan 

da je duh voljan, ali da je tijelo slabo. Zato se moli. 
Bilo je vremena kad su se vjernici silno bojali đavolskih nasrtaja i utjecaja 
zloduha. Krist je pobijedio zlo i grijeh, on je vladar neba i zemlje i stoga se ne 
moramo nikoga i ničega plašiti. Međutim, napast je uvijek prisutna. I baš zato što 
je Krist pobijedio zlo i grijeh, trebamo uvijek tražiti njegovu snagu i njegovu milost. 
Bilo bi ludo, kad bi se čovjek lakomisleno igrao s napašću. Jer, kako su govorili 
neki sveci, nema toga grijeha koji ja ne bih mogao počiniti. Zbog toga je jasno, 
da razborit čovjek i vjernik izbjegava grešne prigode i pazi na svoje strasti, da ga 
ne odvedu na stranputicu. Konačno, svakodnevno molimo Ne uvedi nas u napast, 
tj. ne dopusti da padnemo u napast. 
Isus po svojoj ljudskoj naravi želi živjeti. Plaši se smrti. Zato je tako razumljivo da 
u prvom dijelu svoje molitve veli: Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. 
Tako i mi molimo za zdravlje, za uspjeh, za mir i ljubav u obitelji… I to je 
razumljivo. Međutim, Isus u nastavku svoje molitve govori ono što je srž svake 
molitve. Govori svome Ocu: Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude! 
Koliko god to koji puta bilo teško, ovo treba biti središnji dio i naše molitve. Ali ne 
moja volja, nego tvoja neka bude! Iznad svega želimo da se na nama vrši Božja 
volja. On vidi ono što mi ne vidimo, on zna ono što mi ne znamo, njegovi su putovi 
nedokučivi. I, što je najvažnije, Bog nas ljubi kao svoju djecu. Pa ako dopušta 
nevolju, muku i smrt, on zna zašto i zbog čega. Za nas ostaje bitno da smo pred 
njegovim očima i u njegovu srcu. 
Strašna je bila Isusova tjeskoba. Veli današnje evanđelje: I bijaše znoj njegov 
kao kaplje krvi koje su padale na zemlju. I u tim trenucima – gle! – stiže pomoć s 
neba: A ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri. To je i naša nada i naša 
snaga. Bog nas nikada ne kuša preko naših sila. Tako se u našem životu javlja 
Božji anđeo tješitelj. Može to biti neki sretan događaj, neka posebna prigoda, 
rečenica iz Svetoga pisma, bljesak neke spoznaje koji nas prosvijetli i utješi. 
Može to biti neka draga osoba koju Bog postavi na naš životni put… Neće Bog 

http://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2019&mj=4&dan=14


dopustiti da nas muka i teret života posve satru. Samo je važno da se mi 
potrudimo ostati Bogu vjerni, a on nas nikada neće ostaviti same na našem putu. 
Konačno, uvjereni smo, mi smo njegova djeca. Mi smo uvijek u njegovu srcu. A 
u konačnici, kao što je svoga Sina Isusa Krista preko strahote križa i smrti doveo 
do slave uskrsnuća, tako neće dopustiti da bude uzaludna i jedna suza i jedno 
dobro djelo učinjeno iz ljubavi. Tako će i nas učiniti dionicima Kristove pobjede i 
Kristove proslave. 
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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 

 

 

VELIKI TJEDAN 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

15. travnja 2019. 
Teodor, Bosiljka 

07:30 + Pero i Ivka Dalić 

18:30 + Agata Čanadi 

Utorak 

16. travnja 2019.  
Bernardica 

7:30 + ob. Šimak i Rapčak 

18:30 + Josip Kefer 

Srijeda 

17. travnja 2019.  
Šimun, Inocent 

07:30 + Bara, Pavo, Ivan i Vladimir 

18:30 + Ilija i ob. Lovrić 

Četvrtak 

18. travnja 2019.  
VELIKI 

ČETVRTAK 

18:30  OBRED VEČERE GOSPODNJE 

Petak 

19. travnja 2019.  
VELIKI PETAK 

09:00  KRIŽNI PUT 

17:00  OBRED MUKE GOSPODNJE 

Subota 

20. travnja 2019. 
VELIKA SUBOTA 

19:30  VAZMENO BDIJENJE 

Nedjelja 

21. travnja 2019.  
USKRS - VAZAM 

Nedjelja 
Uskrsnuća 

Gospodnjeg 

07:00  (Nakon mise blagoslov jela) 

09:00  Pro populo 

11:00  ob. Levar 

18:30 + Marko Bilić 

 PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Jednom kršten zauvijek 
kršten. Dijete Božje. 

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 

CVJETNICA: ISUSOV ULAZAK U JERUZALEM 

Osam dana prije Uskrsa je Cvjetnica ili 
Nedjelja muke Gospodnje. Njom započinje 
Veliki ili Sveti tjedan, kada u osam dana 
slavimo najveće tajne kršćanstva: Isusovu 
muku, smrt, pokop i uskrsnuće.  Cvjetnica je 
uvod u to slavlje. Sadržaj Cvjetnice otkriva 
svećenikov pozdrav kojim započinje 
vjernički susret u crkvi, a glasi: "Danas se 
skupljamo kako bi započeli slavlje 
vazmenog otajstva, to jest muke i uskrsnuća 
Kristova."  
Isus je zato i ušao u svoj grad Jeruzalem, spreman prihvatiti križ kako bi otkupio 
ljude od zla za slobodu sinova i kćeri Božjih. 
U spomen na Isusov ulazak u Jeruzalem iz samostanskog dvorišta u svečanoj 
procesiji s blagoslovljenim palminim i maslinovim grančicama upućujemo se u 
našu crkvu gdje naš zbor na najsvečaniji način pjeva Isusovu muku. Običaj je 
nositi maslinove grančice u svoje domove da bi podsjećale kako je Isus svojom 
mukom, smrću i uskrsnućem stekao život s Bogom, život u milosti. Te graničice 
ostavljaju se u kući i nakon što su se osušile. Preostale grančice u crkvi će se na 
godinu spaliti čime ćemo dobiti pepeo za pepeljenje na Pepelnicu. 

VAZMENO (USKRSNO/SVETO) TRODNEVLJE 
Na Veliki četvrtak – svečana misa Večere Gospodnje s obredom pranja nogu je 
u 18:30 sati. Nakon mise je prijenos Svetootajstva i molitva pred Presvetim 
(klanjanje/Getsemanska ura). Budimo uz Isusa u trenucima njegove agonije u 
Getsemanskom vrtu. 
Na Veliki petak KRIŽNI PUT je u 9 sati sati.  
Obred Muke Gospodnje počinje u 17 sati. U središtu obreda je klanjanje križu. 
Dođite i poklonite se. Darovane priloge šaljemo u Svetu Zemlju za održavanje 
svetih mjesta, Božjega groba, ali i kao pomoć kršćanima koji tamo žive. 
Na Veliku subotu – Uskrsno bdijenje započinje u 19:30 sati blagoslovom ognja 
i uskrsne svijeće. U toj svetoj noći obnovit ćemo svoju pripadnost Uskrslom 
Kristu, stoga je potrebno ponijeti svijeće. U našoj crkvi tijekom cijeloga dana Božji 
grob (ispod kora) je mjesto molitve. Dođite! 
 

NE ZABORAVIMO!!!  
Sveto trodnevlje predstavlja vrhunac crkvene liturgije. 
Zbog toga sudjelujemo u obredima svetoga trodnevlja. 

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

