
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas je 6. vazmena nedjelja, danas je slavlje prve sv. pričesti. Jedan je to 

od najvažnijih događaja za 61 dijete naše župe u njihovu dosadašnjem životu.  
o Danas su europski izbori. Potičemo na izvršavanje naše kršćanske i građanske 

dužnosti glasovanjem na izborima, pazeći na naše temeljne kršćanske 
vrijednosti i načela.  

o Sljedeća nedjelja je prva u mjesecu. Vašim molitvama i dobroti preporučujemo 
naše sjemenište i odgojne ustanove.  

o Sljedeće nedjelje, na misi u 11 sati proslavit ćemo primanje sakramenta svete 
potvrde ili krizme našim mladima koji su se kroz dvije godine za to pripremali. 
U pripremi za sakramenat svete krizme program je sljedeći:  

 * Utorak (28. svibnja), u 20 sati:  krizmanički ispit 
* Subota (01. lipnja), u 19 sati: ispovijed za krizmanike, roditelje i kumove,  
generalna proba za krizmanike. 

o U srijedu, 29. svibnja, u 15 sati, bit će sveta misa u bolničkoj kapeli.  
o U četvrtak je blagdan Uzašašća Gospodinova (Spasovo) što ćemo svečanije 

obilježiti na večernjoj svetoj misi u 18,30 sati.  
o Utorkom, sve do blagdana sv. Antuna,  molimo pobožnost sv. Antunu "13 

utoraka", te svečaniju misu s propovijedi.  
o 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. 

Četrdeset dana nakon Uskrsa Crkva slavi Uzašašće 

Kristovo, odnosno Spasovo. Četrdeset dana nakon svoga 

uskrsnuća Isus je uzašao na nebo. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 21 (708); 26. svibnja 2019. 

6. Vazmena nedjelja - godina C 

 



AKTUALNO 
 Poslanica Diognetu - Kršćani u svijetu  

U povijesti Crkve uvijek je bilo razdoblja u kojima su kršćani intenzivno tražili 
smisao življenja svog kršćanskog opredjeljenja. Oni koji su otkrili smisao a to je 

osobni susret sa živim Kristom bili su spremni 
to svoje opredjeljenje potvrditi polaganjem 
vlastitog života. Krist nas poziva da budemo 
mudri i ne traži od nas da svoje opredjeljenja 
za Njega uvijek potvrđujemo krvlju. Traži od 
nas da budemo kvasac, sol i svjetlo u ovome 
svijetu. A kako to ostvariti na vrlo lijep i jasan 
način opisuje Poslanica Diognetu:  

"Kršćani se ne razlikuju od ostalih ljudi ni 
područjem gdje stanuju, ni jezikom, ni 
načinom života. Ne žive u svojim vlastitim 
gradovima, ne služe se nekim neobičnim 
jezikom, ne provode neki osobiti život. Nisu 

pronašli taj način života nekim domišljanjem i nastojanjem radoznalih ljudi. Nisu 
zaštićeni ni ljudskim zakonom kao neki drugi. 
Nastavajući grčke i barbarske gradove, gdje je koga sudbina postavila, 
prihvaćajući svagdje domaće običaje u odijevanju, hrani i uopće načinu života, 
oni žive i time predlažu izvanredan i po jednodušnom mišljenju svih nevjerojatan 
način života. Žive u vlastitoj domovini, ali kao došljaci. Kao građani s ostalima 
imaju sve zajedničko, a sve trpe kao tuđinci. Svaka im je tuđa pokrajina 
domovina, a svaka domovina tuđina. Žene se kao i ostali i rađaju djecu, ali ne 
odbacuju još nerođene djece. Imaju zajednički stol, ali ne i postelju. 
U tijelu su, ali ne žive po tijelu. Provode život na zemlji, ali na nebu imaju 
domovinu. Pokoravaju se izglasanim zakonima, a načinom svoga života 
nadvisuju zakone. Ljube sve, a svi ih progone. Preziru ih i osuđuju.  
Ubijaju ih, a oni oživljavaju. Siromasi su, a obogaćuju mnoge. U svemu 
oskudijevaju, a svime obiluju. Sramote ih, a oni i u sramoti doživljavaju slavu. 
Izruguju im dobar glas, a svjedoče o njihovoj pravednosti. Vrijeđaju ih, a oni 
blagoslivljaju. Ponižavaju ih, a oni iskazuju čast. Kad dobro čine, kažnjavaju ih 
kao zločince. Dok podnose kaznu, raduju se kao da oživljavaju. Židovi ratuju 
protiv njih kao protiv tuđinaca, a pogani ih progone. Mrzitelji ne mogu iznijeti 
razloga zbog kojeg su im neprijatelji. 
Da kažem jednostavno: što je duša u tijelu to su kršćani u svijetu. Duša se nalazi 
u svim dijelovima tijela, a kršćani u svim gradovima svijeta. Istina, duša prebiva 
u tijelu, ali nije od tijela. I kršćani se šire u svijetu, ali nisu od svijeta. Nevidljiva 
duša stanuje zatvorena u vidljivom tijelu. I kršćane vidiš u svijetu, ali je njihova 
pobožnost nevidljiva. Tijelo mrzi i progoni dušu, jer mu duša zabranjuje uživanje 
naslada, ali mu ona nije nanijela nikakve nepravde. Svijet mrzi kršćane, jer se 
kršćani bore protiv zlih požuda, a ipak mu ne nanose nikakve nepravde. 



Duša ljubi tijelo i njegove udove, a tijelo mrzi dušu. Kršćani ljube svoje mrzitelje. 
Duša je zatvorena u tijelu, ali ona drži na okupu cijelo tijelo. I kršćani se nalaze u 
svijetu kao u tamnici, ali oni drže na okupu svijet. Besmrtna duša stanuje u 
smrtnom šatoru. Kršćani žive na ovom svijetu kao tuđinci u raspadljivim tjelesima 
i iščekuju nebesku neraspadljivost. Duša koja se djelomično odriče jela i pića 
postaje bolja. I kršćana je svakim danom sve više, iako su izvrgnuti mukama. Bog 
ih je postavio na takav položaj s kojega im nije dopušteno pobjeći." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

27. svibnja 2019. 
Augustin 

Kanterberijski 

07:30 + Emilija i Slavko Lozo 

18:30 + ob. Žulj 

Utorak 

28. svibnja 2019. 
German, Vilim 

07:30 + Vaso i Ana Poljuha 

18:30 + Mirko Ištuk 

Srijeda 

29. svibnja 2019. 
Euzebije i Polion 

07:30 
 Na čast Presvetog Oltarskog 
sakramenta 

18:30 + Ilija Lovrić 

Četvrtak 

30. svibnja 2019. 
Uzašašće 

Gospodinovo 

07:30  Na čast sv. Antunu 

18:30 + Marija i Tadija Petrić 

Petak 

31. svibnja 2019. 
Majka Božja 

Kamenitih vrata 

07:30 
+ Katarina Rukavina, Anđelko Pokrivka 
i ob. Pokrivka 

18:30 + Dragica i Luka Zdunić 

Subota 

1. lipnja 2019. 
Justin mučenik 

07:30 + ob. Vlaho i Planinić 

18:30 + Antun i Marija Herman 

Nedjelja 

2. lipnja 2019. 
7. Uskrsna 

nedjelja  

09:00  Pro populo 

11:00  SVETA KRIZMA 

18:30 + Stanko i Ana Smolinski  

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 
Greta Džankić 
 Juraj Vidinović  

Zlata Vidoš (1937.) 
Marija Maslić (1936.) 

VJENČANI 

Ivan Šeda & Martina Čolak 
Vanja Džankić & Anita Perak 

 

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 

KRIST, KRUH ŽIVOTA 

Svake godine Prvu Pričest nastojimo proslaviti pod vidom određenog 

simbola, jer naši maleni vjernici najbolje razumiju baš takav govor. Ove 

godine ponirat ćemo u tajnu kruha; Krista kao kruha života.  

Zašto kruh? 

Ponekad se upitamo: zašto je 

Krist izabrao baš kruh da on 

postane njegovo Tijelo koje 

ćemo blagovati kao svetu 

hranu? Zar nije bilo ukusnije i 

bolje hrane? Ali sami 

priznajmo: jesti i najljepšu tortu 

nekoliko puta u danu - previše 

je, zar ne? Prije ili kasnije 

čovjek se zasiti. No kruh možemo jesti uvijek: i za doručak, i za ručak i za večeru. 

Čak ga i između obroka možemo jesti i nećemo se zasititi. Uz to, kruh je zdrav i 

čini čovjeka jačim i snažnijim.  

Kruh za dušu 

Kao što je kruh važan za tijelo, tako je i Kristovo tijelo važno za našu dušu. Kao 

što nas hrana i kruh čine velikim i jakim, tako je i Krist naša snaga. Blagujući 

njegovo Tijelo – hostiju – sveti kruh – postajemo bolji ljudi; naša vjera postaje 

jača, sposobniji smo ljubiti i Boga i čovjeka. To nam je potvrdio i sam Isus kada 

je rekao: „Ja sam kruh života. Tko jede od ovoga kruha, živjet će uvijeke“.  

Glad za Kristom 

Dragi prvopričesnici i dragi roditelji, želimo vam da sve više osjećate „veliku 

glad“ za svetim kruhom, i da vas uvijek ispunja misao: Krist je naša hrana, naša 

snaga! Kada je On s nama, kada smo s Njim povezani, tada smo bolji i mirniji u 

našoj duši. Tada postajemo „ljudi kruha“, ljudi dobrote. To Krist traži od nas danas 

i kroz cijeli život.  

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

