
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Nedjelja je Uskrsnuća Gospodinova. Želimo vam sretan i 

blagoslovljen Uskrs.  
o Danas ujutro, u Domu za starije i nemoćne na Mitnici, Udruga sv. 

Bono i mladi iz FRAME s "Košarom sv. Bone" za uskrsni doručak 
čistitali su Uskrs. 

o Mise su danas u župnoj crkvi u 7 (blagoslov jela), 9, 11 i 18:30; 
mise u kapelicama: na Mitnici u 7, u sv. Roku u 7:30.  

o Zahvaljujemo svima koji su se svojim darom srca uključili da nam obredi 
Velikoga tjedna i Uskrsa budu sveto proživljeni. Hvala ministrantima, mladima, 
zborovima, sestrama, koji su pomagali u čišćenju i spremanju crkve i svima 
koji su darovali cvijeće za crkvu i Božji grob. 

o Sutra, 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, u našoj đakovačkoj katedrali, u 16:30 sati, biskupsko 
je ređenje mons. Ivana Ćurića. 

o U četvrtak, u 15 sati, redovita je misa u bolničkoj kapeli.  
o Sljedeće nedjelje, na misi u 11,00 sati, pjevat će klape Zadarske županije koje 

će dan ranije (u subotu, u 20,00 sati) održati koncert u Hrvatskom domu.  
o Utorkom, u 18:15 sati, sve do blagdana sv. Antuna, molimo pobožnost sv. 

Antunu "13 utoraka", te svečaniju misu s propovijedi.  

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 16 (703); 21. travnja 2019. 

U S K R S - godina C 

 

Uskrsna čestitka 
Isus uskrsli je prisutan i živ u zajednici onih koji vjeruju u njega. Isus kaže: »A ja sam 

posred vas kao onaj koji poslužuje« (Lk 22,27). Isus je prisutan među nama da nam služi, da 

nas ljubi i tješi. Isus hrabri i pomaže prijeći iz nevjere u vjeru, iz sumnjičavosti u povjerenje, 

iz potištenosti u vedrinu. 

Isus uskrsli pobjeđuje strah u našim životima. Stoga na Uskrs ne bismo smjeli prečuti 

Isusov poziv: Ne boj se! Ne treba se bojati onaj koji je otvoren Bogu, koji zna gdje je vrelo 

novoga života. 

Kristovo uskrsnuće je događaj koji je više od svih drugih događaja označio povijest. 

Ono je dar kojim je Bog obdario čovječanstvo. Ono je središte naše vjere. Uskrs daje smisao i 
cilj našem životu. Isus, koji je pobijedio smrt i koji je ušao u zajedništvo Božje slave, pokazuje 

nam koji je put našega života i kamo trebamo i mi stići. 
Uskrs je blagdan nade i života. 

Sretan Uskrs žele vam vaša braća franjevci i časne sestre 

 



AKTUALNO  

Uskrsnuće 

Sretan i blagoslovljen Uskrs. Neka ti se ovim elanom pokažu nove nade na 

obzorima tvojih patnji, beznađa, tvojih bolesti i očaja. Preko milijardu kršćana u 

svijetu, danas pruža ruke ili pišu čestitke, te 

šalju najbolje želje i radosne poklike: Isus 

je uskrsnuo. Spašeni smo, Bog nas je uzeo 

u svoje ruke, naša sudbina završava 

dobro, naše uskrsnuće nas čeka, život je 

pred nama. U crkvama se drže svečane 

svete mise, radosno pjevanje, poklici, 

prepuno cvijeća, sve pršti od radosti, 

blještavilja, raskoši i pjesme.  U prirodi je 

cvijeće, oko nas djeca, na stolu uskrsna 

jaja obojena s bezbroj poruka i dobrih želja, za obrok šunka, luk, kobasica, a u 

svemu nastojanje da ovaj dan više nikada ne zaboravimo. 

Kao da je s nas skinut teret. Prošlo je vrijeme korizme, posta, odricanja, žrtve i 

pokore. Kao da je dobro uzorana zemlja naše duše i već je niknulo novo sjeme, 

nove biljke, novi plodovi dolaze. Ako si se u korizmi nastojao nečega odreći, 

učiniti korak prema boljitku svoga života, nekome oprostiti, se nekim se pomiriti, 

napisati dobro pismo, nekome pristupiti od koga si bježao, obaviti posao kojega 

si se bojao, prihvatio neku teškoću koja te mučila, za tebe je to zaista novi dan i 

treba ti čestitati. 

Isus je uskrsnuo. I zato ćemo i mi uskrsnuti. To je povijesni događaj, to nije 

mitologija, to nisu lijepe priče, to nisu izmišljena kazivanja. U našoj povijesti prije 

nešto manje od dvije tisuće godina dogodilo se čudo. To je novo stvaranje 

čovječanstava, prirode, svijeta. To je mogućnost novog rađanja svijeta unatoč 

grijehu, raspadanju, smrti, mržnji, zlu, i prijelaz u neuništiv, vječni život. 

Uskrsnuće nije isto što i oživljavanje. Lazar je oživio, mladića iz Naina je Isus 

oživio, ali Isus je uskrsnuo. Lazar i mladić iz Naina se, naime, nisu promijenili, 

nego oživjeli u ovaj svijet, ali su ponovo morali patiti i umrijeti. Isus je, međutim, 

promijenjena tijela uskrsnuo, promijenjene duše, čitav promijenjen čovjek u 

Njemu. To je novo produhovljeno tijelo, uskrslo, koje više ne može trpjeti, ni 

umrijeti. Takvi ćemo i mi biti zauvijek. Isusovo uskrsnuće je početak novoga 

svijeta, nešto što nikada nije postojalo i što nitko drugi nije mogao za nas učiniti. 

Zato je Isus Krist jedini Spasitelj svijeta. Jer nitko od ljudi, nikakav osnivač religija 

i nikakav ljudski velikan, nikakve meditacije, nikakve okultne prakse, nikakva 

ljudska i nadljudska djela ne mogu čovjeka osloboditi od zla, grijeha i sapetosti 

za smrt, to može samo Bog i to je Bog učinio - to je Uskrs. 

Sad znamo da ćemo živjeti i da ćemo se sastati sa svim našim pokojnicima, i sad 

znamo da će pravda sigurno doživjeti trijumf. Sad znamo da se mržnja, nasilje, 

grabež, rat, zloća, krađa, psovka ne isplate, oni nemaju budućnosti. Sad znamo 



da će progonstva i naše ranjene duše i ranjena tijela, ranjene kuće i ubijena sela, 

i svi tragovi zločinačkih ruku na našem tlu nestati zauvijek i da će naša zemlja 

blistati uvijeke s nama. Uskrs je dan pobjede, trijumfa, dokaz da se samo dobro 

isplati. Isplati se biti čiste savjesti, slušati Božje riječi i prijateljevati s Bogom. 

Nastoj danas kako u kući tako i u crkvi, u jelu, i u piću, u razgovoru s ljudima i 

molitvi slaviti, jer ovo je tvoj dan i dan tvoga Isusa. Neka te Bog blagoslovi svojim 

uskrsnućem. 

 

 

 
 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 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 

 

 

VAZMENA OSMINA 

dan i spomen sat  nakana 
Ponedjeljak 

22. travnja 2019. 
Uskrsni 

ponedjeljak 

10:00 + Ljerka i Marinko Vukoja 

18:30 + Stipan Šimunović 

Utorak 

23. travnja 2019.  
Juraj mučenik 

7:30 + Ivan, Reza i Patrik Bello 

18:30 + Boris Jantol 

Srijeda 

24. travnja 2019.  
Fidel 

Sigmaringenski 

07:30 + Josip Belobrajdić 

18:30 + Marija Karlušić 

Četvrtak 

25. travnja 2019.  
Marko Evnđelist 

07:30 + Šime, Joso, Niko, Mile Ledenko 

18:30 + Marko i nestali Marinko Dragičević 

Petak 

26. travnja 2019.  
Majka Dobrog 

savjeta 

07:30 + Marija, Gustika i Marinko 

18:30 + Aleksandar Čotar 

Subota 

27. travnja 2019. 
Ozana Kotorska 

07:30 + Ivan Long 

18:30  Na nakanu 

Nedjelja 

28. travnja 2019.  
2. Uskrsna - Bijela 

nedjelja  

09:00  Pro populo 

11:00 + Franjo Mandić 

18:30 + Josip Stojković 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 

Emanuel Dogan 
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 

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

