
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas je 5. nedjelja kroz godinu, a sljedeće nedjelje u našoj župi slavlje je prve 

svete pričesti. Za to slavlje pripremit ćemo se trodnevnicom u 18,00 sati, na 
kojoj trebaju sudjelovati svi prvopričesnici i njihovi roditelji, a svesrdno 
potičemo i krsne kumove i ostalu rodbinu, kao i sve župljane. 

o U srijedu, 22. svibnja, redoviti je susret obiteljske zajednice u 19,00 sati.  
o U srijedu, 22. svibnja, očevi će blagosloviti prvopričesnike svetom vodom. 
o U četvrtak, 23. svibnja, majke će predati prvopričesnicima Bibliju za djecu. 
o U petak, 24. svibnja: 

 u 17 sati je ispovijed za prvopričesnike, roditelje i krsne kumove.  

 u 18 sati prvopričesnici će predati pismo svojim roditeljima. 
o U subotu, 25. svibnja, u 9 sati bit će generalna proba za sve prvopričesnike. 
o Sljedeće nedjelje, na sam dan prve svete pričesti, svi prvopričesnici trebaju 

doći u 10:30 u samostansko dvorište. Sveta misa počinje u 11 sati. 
o Svakoga dana u 18 sati molimo svibanjske pobožnosti s pjevanim litanijama u 

18 sati, utorkom od 17,45 sati. 
o Utorkom, sve do blagdana sv. Antuna,  molimo pobožnost sv. Antunu "13 

utoraka", te svečaniju misu s propovijedi.  
o Danas, nakon što je održan Hod za život, preporučujemo vam roman „Dva 

mjeseca za vječnost“. Autora ovog romana je Branimir Kurmaić, naš mladi 
vukovarski vjernik, koji u svome prvome romanu iznosi snažnu poruku i 
podršku „prava na život“.  

o Najavljujemo Jerihonsko bdijenje u kapeli sv. Roka od 2. do 9. lipnja. Sedam 
dana i noći u molitvi i klanjanju pred Gospodinom. Molimo za grad Vukovar! 
Prijava za sudjelovanje na 
tel. 098/921 3728. 
o Pozivamo mlade na 
Susret mladih Đakovačko-
osječke nadbiskupije u 
Vinkovcima, 25. svibnja 
2019. godine. Susret se 
održava pod geslom Ne boj 
se, samo vjeruj! Danas je 
zadnji dan prijave.  

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 20 (707); 19.5. svibnja 2019. 

5. Vazmena nedjelja - godina C 

 



AKTUALNO 
 Razmišljanje uz nedjeljno Evanđelje  

Koliko li je ljudi tijekom ljudske povijesti silno žudilo za slavom! Koliki li su se ratovi 
poduzimali samo zato da bi netko proširio svoju moć i svoju slavu među ljudima. Toliki 
su zbog nje poduzeli velike napore, potrošili svoj život, izgubili i zdravlje i prijatelje, 
izdali i vjeru i domovinu i onda duboko razočarani uvidjeli da je za njih slava bila 
nedohvatljiva. Bilo je, naravno, i onih koji su nekakvu slavu dosegli, ali su ipak morali 
priznati da im je srce ostalo neispunjeno, jer ako su osvojili jednu zemlju, žudili su za 
drugom, ako su zadobili jedno bogatstvo, žudili su za drugim i tako su uvijek ostajali 
gladni i žedni uspjeha i priznanja. I danas od tih kraljevstava ni od te slave nema ni 
kamena na kamenu… 
Što je to slava? Što to ispunja ushićenjem ljude željne slave? Da im oduševljeno 
mnoštvo kliče? Da imaju vlastiti trg ili ulicu? Da imaju svoje otiske u betonu ispred 
spomenika slavnih? Da budu olimpijski pobjednici? Da, općenito, u nečemu budu 
prvi? Doista, što je slava? Može li se ona postići? Koje su njezine osobine? Gdje su 
njezine granice? Je li ona uopće dohvatljiva? Može li čovjek uopće postići vječnu 
slavu?  
Danas Isus – neposredno prije svoje muke i smrti – govori upravo o slavi (Iv 13, 31-
33a.34-35). Veli Isus: “Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! 
Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga 
proslaviti!” Pogledajmo. U čemu je bila Isusova stvarna slava i proslava? U počecima 
je izgledalo da će Isus biti slavljen kao Mesija. Oduševljeno su mu klicali kad je činio 
čudesa, divili se njegovoj mudrosti, htjeli su ga zakraljiti nakon što je umnožio kruh i 
nahranio silno mnoštvo. Konačno, u danima prije njegove muke oduševljeno su mu 
klicali: “Hosana Davidovu sinu! Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!” I, ljudski 
govoreći, sve je tako dobro krenulo. 
I onda se dogodio posvemašnji slom. Isus je uhićen, osuđen kao najveći zločinac, 
okrutno mučen i razapet kao neprijatelj Boga i naroda, kao neprijatelj Židova i 
Rimljana. A Isus, neposredno prije tih događaja, veli kako je došao čas da bude 
proslavljen Sin Čovječji. 
Evo, to je rješenje. Bog se proslavlja u Isusu i Bog proslavlja Isusa. Isus je bio svome 
Ocu vjeran čak i po cijenu vlastitog umiranja, vlastite muke i smrti. Pa iako je križ u 
očima ljudskim značio najveću sramotu, za Isusa je bio proslava, jer je on vršio volju 
svoga Oca. Isus, dakle, pronalazi puni smisao svoga poslanja i svoga života u 
vjernosti svome Ocu. Sve drugo podložno je promjeni i propasti. Isus je propovijedao 
i radovao se svakome koji bi mu povjerovao. Nije odbijao klicanje koje su mu 
upućivali, nego je štoviše rekao: “Kad bi ovi ušutjeli, kamenje bi vikalo”. Međutim, 
Isus nipošto nije htio ljudsku slavu po svaku cijenu. Iznad svega je htio vršiti volju 
svoga Oca. Eto, upravo zato je proslavljen. Za Isusa je proslava već i to što svojom 
poslušnošću i podložnošću proslavlja Boga i Božju ljubav. Naravno, najveća proslava 
bilo je Isusovom uskrsnuće koje slavimo. 
To je naš put. Isus govori da svatko od nas treba prihvatiti svoj križ. Međutim, 
uvjerava nas da je i vjerno nošenje križa samo po sebi i proslava. Kako je to moguće? 
Naravno, ako čovjek iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu trpi, ako iz ljubavi nosi i 
podnosi svoj križ, život mu je ispunjen dubokim smislom, smislom koji ne mogu 
podariti čisto ljudska stremljenja i ljudska proslava, slavljenje ovoga svijeta. Ne može 

http://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2019&mj=5&dan=19
http://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2019&mj=5&dan=19


naš život ispuniti smislom ono što je isključivo ovozemno i prolazno: ni slava, ni 
bogatstvo, ni ljudska sila. Zato nas apostol opominje: “Svijet prolazi i požuda njegova, 
a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka” (1 Iv 2,17). Naprotiv, čovjek koji je duboko u 
miru sa sobom i sa svojim Bogom, blažen je, ispunjen je, sretan je, proslavlja se od 
Boga. Samo Nas Bog može stvarno proslaviti i ispuniti svojim dubokim mirom već 
ovdje na zemlji. Upravo kako veli Psalam: “Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je 
u njemu spasenje. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neću se pokolebati” 
(Ps 62,2-3). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

20. svibnja 2019. 
Bernardin Sijenski 

07:30 + Manda i Petar Čelebija 

18:30 + Terezija Suski i ob. Marić i Jaman 

Utorak 

21. svibnja 2019. 
BDM Kraljica 

apostola 

07:30 + Antun, Mate i Zdenka Mađarević 

18:30 + Marin i Marija Ceranac 

Srijeda 

22. svibnja 2019. 
Rita 

07:30  Za Nadino zdravlje 

18:30 + ob. Tadijanović i Perković 

Četvrtak 

23. svibnja 2019. 
Deziderije 

07:30 + Marija Leko 

18:30 + Josip i Tereza Žanić 

Petak 

24. svibnja 2019. 
Marija Pomoćnica 

07:30  Za sve pokojne Vukovarce 

18:30 + Marija Ilonka Sabo 

Subota 

25. svibnja 2019. 
Beda Časni 

07:30 + Anica, Milan i Sanja Turkalj 

18:30 + Stjepan, Franjo i Đuro Bogojević 

Nedjelja 

26. svibnja 2019. 
6. Uskrsna 

nedjelja  

09:00  Pro populo 

11:00 + Željko Lijović  

18:30 + Irma i Mišo Kamenjaš i Mihajlo Binec 

 PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Jednom kršten zauvijek 
kršten. Dijete Božje.  

Terezija Mikletić (1941.) 

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 

Dva mjeseca za vječnost 

Roman „Dva mjeseca za vječnost“ fikcionalna je priča i vjerski angažirana 

poruka o pravu na život, s pripovijedanjem iz fokalizacijske točke živoga, 

a nerođenoga djeteta. 

„Dva mjeseca za vječnost“ naslov je 
prvoga romana mladoga autora 

Branimira Kurmaića, profesora 
filozofije i engleskoga jezika u kojemu 

se o „pravu na život“ pripovijeda iz 

neobične perspektive 

dvadesetogodišnjega mladića 
Danijela, koji je proveo tek dva 

mjeseca u utrobi majke, živ je a 

nerođen.  

Autor ovim romanom želi dati glas 

nerođenima, te književno-fikcijski 

propitati važna teološka, filozofska i 

moralna pitanja: što se uistinu događa 

s dušama djece kojima je uskraćena 

mogućnost da dođu na svijet, a ipak 

posjeduju besmrtnu dušu i je li 

moguće da se i nakon objektivno 

počinjenoga zla Božjom milošću 

povrati mir u duše ranjene krivim odlukama.  

Roman završava ne samo opredjeljenjem za ljubav i za Boga, već i 

povezanošću u ljubavi kroz molitvu s majkom koja je vrlo brutalnim činom 

onemogućila rođenje svojeg djeteta. Danijel uviđa i drugu stranu medalje, ima 

pogled, rekli bismo, iz Božje perspektive – a do nje se dolazi oprostom i 

odricanjem od rana neželjenosti i odbačenosti . 

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

