
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas je 4. nedjelja kroz godinu, ujedno je i 

blagdan sv. Leopolda Bogdana Mandića čije su 
moći ugrađene u naš novi posvećeni oltar.  

o Danas je nedjelja dobrog Pastira - nedjelja u kojoj 
posebno molimo za duhovna zvanja, a danas 
obilježavamo i Majčin dan u čast naših majki i 
majčinstva. 

o Svakoga dana u 18 sati molimo svibanjske 
pobožnosti s pjevanim litanijama u 18 sati, 
utorkom od 17,45 sati. 

o Sutra je blagdan Gospe Fatimske. Svečana sveta 
misa je u Borovu Naselju u 18,30 sati.  

o U utorak, 14. svibnja, u 19 sati, pozivamo vas na 
susret s hrvatskim književnikom i antologijskim pjesnikom Milom Pešordom u 
prigodi objavljivanja njegove kolumnističke knjige "Sloboda, mir meju nami".  

o U subotu, 18. svibnja, u 19 sati, pozivamo vas na koncert na orguljama kojega 
će održati s. Svjetlana Paljušević.   

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

o U dvorištu posjetite štand i volontere u organizaciji inicijative „Hod za život“. 
Slobodno se uključite u njihovu inicijativu.  

 
o Najavljujemo i pozivamo mlade na Susret mladih Đakovačko-osječke 

nadbiskupije u Vinkovcima, 25. svibnja 2019. godine. Susret se održava pod 
geslom Ne boj se, samo vjeruj! Rok prijave je do sljedeće nedjelje.  

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 19 (706); 12.5. travnja 2019. 

4. Vazmena nedjelja - godina C 

 



AKTUALNO 
 Sv. Leopold Bogdan Mandić  

Sveti Leopold Mandić prozvan je “apostolom ispovjedaonice” zbog gotovo 40 
godina svakodnevnog ispovijedanja, ponekad i više od deset sati dnevno! Rijeke 
ljudi dolazile su k njemu s jednim ciljem: izmiriti se s Bogom i ljudima! Ovdje 
donosimo neke misli ovog neumornog Božjeg radnika i istinskog poznavatelja 

ljudskih srdaca koje nam svima mogu biti na korist i 
poticaj!  

Imamo u nebu srce Majke, Djevice Marijo, Majko 
naša, koja si podno križa prepatila koliko je najviše 
moguće ljudskom biću, Ti razumiješ naše boli i zato 
nas utješi.  

Vjeru! Imajte vjeru! Bog je lijek i liječnik!  

Čudim se svakog časa kako čovjek može staviti 
na kocku spas svoje duše zbog sasvim ništavnih i 
prolaznih razloga. 

Ljudi smo koji idu protiv struje. Neka nas ništa ne 
obeshrabri, već uvijek naprijed sa sigurnošću da 
Gospodin računa na svaki napor i nagrađuje svaku 
žrtvu. 

O, kada bismo mogli vidjeti, što se događa na oltaru! Naše oči ne bi mogle 
izdržati tako uzvišena otajstva! 

Imajte vjeru i život će vam biti dobar, smiren i kršćanski. Imajte vjere i naći ćete 
iscrpan odgovor na sva svoja pitanja i vaša iskušenja postat će podnošljiva a bol 
će se preobraziti u svjetlost! 

Bog, moj Gospodar tako hoće; neka se vrši volja njegova! Dostatno je ako mi 
dozvoli da mogu ispovijedati. 

Zahvalimo Bogu i molimo ga za oproštenje, jer se udostojao dozvoliti da naša 
ništatnost dođu u dodir s blagom njegove milosti. 

Naš Gospodin nam je čvrsto obećao da će biti širokogrudan u svojoj 
providnosti kada se budemo trudili s njegovom milošću vršiti svoje dužnosti. 
Potrudimo se dakle da budemo djelotvorni vjernici; potom će nadoći Providnost. 

Uvijek ostaje istina da se ni list ne miče bez Božje volje. Koliko su veća njegova 
iskušenja, toliko je bliže Božje obodrenje. Dakle, blizu je utjeha koju želi vaše 
srce. 

Pođite na pričest. Idite na pričest s vjerom… Nije otrov, nego lijek koji može 

izliječiti svaku bolest. Svjetlo je misli; snaga u slabostima, utjeha i ublaženje u 

svim mukama; zalog je buduće slave.je mudrost koja je nama progovorila, i 

mudrost koja se utjelovila  



Molitva da se isporse milosti po zagovoru sv. Leopolda 
Sveti Leopolde Bogdane, Bog Te je obdario velikim milostima da uzmogneš 
pomagati onima koji se Tebi utječu. Evo se i ja utječem Tebi i ponizno Ti se molim: 
isprosi mi živu vjeru i žarku ljubav, da se predam u ruke Božje i da iz tih Božjih 
ruku primim pomoć u ovoj svojoj nevolji… (navesti nakane). 
Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu… 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

13. svibnja 2019. 
Gospa Fatimska 

07:30 + Ante Zeko 

18:30 + Slavko Vukojević 

Utorak 

14. svibnja 2019. 
Matija 

07:30 + Ana i Ivan Janko 

18:30 + Zoran Biško 

Srijeda 

15. svibnja 2019. 
Solinski mučenici 

07:30 + Rade Planinić i Stana Šarac 

18:30 + Vlado Žanić 

Četvrtak 

16. svibnja 2019. 
Ivan Nepomuk 

07:30 + Ivan Šesto 

18:30  Na nakanu 

Petak 

17. svibnja 2019. 
Paškal 

07:30 
 Za porast zvanja časne braće u 
provinciji 

18:30 + Franjo Šoltes 

Subota 

18. svibnja 2019. 
Ivan I. papa 

07:30 + ob. Grepo 

18:30 
+ Ružica i Antun Hutz, Lucija, Ivka, Mile 
Čičak i ob. Šveljo 

Nedjelja 

19. svibnja 2019. 
5. Uskrsna 

nedjelja  

09:00  Pro populo 

11:00 + Franjo Karačić 

18:30 + Vladimir Lončar 

 PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Jednom kršten zauvijek 
kršten. Dijete Božje.  

Jelica Đukić (1935.) 

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 

XIII. susret mladih Đakovačko-osječke 

nadbiskupije 

Na inicijativu Ureda za pastoral 
mladih Đakovačko-osječke 
nadbiskupije ovogodišnji 
Nadbiskupijski susret mladih bit će 
25. svibnja 2019. godine u 
Vinkovcima, u prostorima 
Ekonomske i trgovačke škole 
Ivana Domca (Antuna Akšamovića 
31), pod geslom Ne boj se, samo 
vjeruj! (Mk 5,36).  

Susret je cjelodnevni, okupljanje je od 9 sati u sportskoj dvorani škole, a završava 
koncertom duhovne glazbe u centru grada. Predavanja će održati fra Mario Knezović, 
a od zanimljivih događaja izdvajamo dijalog s Pastirom.  

Ovim vas putem molimo nekoliko stvari: 

 Neka se mladi prijave za sudjelovanje 
u svojim župnim uredima, a ukupan broj 
mladih koji dolaze iz vaših župa možete 
prijaviti Uredu za mlade na 
mail mladi@djos.hr ili na broj telefona 
031/253-932. 
 Molimo vas da vodite računa o 
zadnjem roku za prijavu mladih za 
sudjelovanje. Mlade možete prijaviti do 
ponedjeljka, 20. svibnja 2019. 
 Mladi koji se mogu prijaviti jesu 
srednjoškolci, studenti i radnička mladež, 
između 15. i 33. godine života. 

 Svakako napomenite mladima da sa 
sobom ponesu ručak iz torbe. 

 Prijevoz od župa do Vinkovaca i nazad organizira svaka župa za sebe. 

 

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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