ŽUPNI LISTIĆ
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA
SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR
Godina XIII; Broj 25 (712); 23. lipnja 2019.
12. nedjelja kroz godinu - godina C
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Sutra je blagdan rođenja sv. Ivana
Krstitelja, ali za nas u Vukovaru je i
blagdan sv. Bone kojega štujemo kao
zaštitnika Vukovara i okolice.
Proslava dolaska sv. Bone u Vukovar
bit će na večernjoj sv. misi u 18,30
sati. Njegovo tijelo za svoju „Varoš
Vukovarsku“, izmolio je u pape
Benedikta XIV., poznati vukovarski
franjevac fra Josip Janković. U
Vukovar je svečevo tijelo došlo
kopnom, Dravom i Dunavom u
predvečerje dana 24. lipnja 1754.
godine. Sv. Bono već stoljećima
čuva, štiti i od nevjere brani svoj
Vukovar. U ratu spaljen u kripti ispod
crkve, sjedinio se s vukovarskim
mučenicima, te postao i vukovarskim
mučenikom.
• U utorak, 25. lipnja, naša Domovina slavi Dan državnosti. Dok svima
čestitamo Dan državnosti ujedno pozivamo na molitvu za našu Domovinu, te
toga dana na naše domove stavimo hrvatski stijeg. Uz molitvu i polaganje
vijenaca na Memorijalnom groblju hrvatskih branitelja, u našoj crkvi bit će i
svečana sv. misa u 9,30 sati koju će predvoditi mons. Jure Bogdan, vojni
ordinarij. Pjevanje će animirati naš zbor sv. Cecilije. Pozivamo vas da zajedno
molimo za našu Domovinu. Tom prigodom na sv. misi bit će polaznici vojnih
škola koji imaju svoju svečanu promociju i koji će održati svečani mimohod kroz
grad do Križa na ušću Vuke u Dunav. Toga dana neće biti jutarnje sv. mise u
7:30.
o U petak je blagdan Presvetog srca Isusova, svečana sv. misa je u navečer u
18,30 sati.
o U subotu je blagdan sv. apostola Petra i Pavla i Bezgrješno srce Marijino.
Kirvaj je u Šarengradu gdje je sveta misa u 11 sati.

o AKTUALNO

Razmišljanje uz nedjeljno Evanđelje

Čovjek bi očekivao da Sin Božji, silom i snagom koju samo on ima, konačno ostvari
kraljevstvo Božje, uvede red, zatre dušmane, pokara bezbožne i cijelom svijetu
pokaže da je Bog gospodar svega i da se njemu trebaju klanjati svi narodi. Međutim,
Bog za svojega Sina ima posve drugačiji put.
Veli Isus: Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi,
da ga starješine, glavari svećenički i
pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan
da uskrsne. Isus treba trpjeti i umrijeti. No, ne
radi se tu samo o tjelesnim mukama i o tjelesnoj
smrti, nego i o tome da Isus treba biti odbačen,
izrugan, od sviju napušten. To je tajna našega
spasenja koju nikada nećemo do kraja
razumjeti. Oduvijek su se crkveni pisci pitali o razlozima takvog Božjeg nauma
spasenja. Naime, Bog koji je svemoguć, mogao je ljude izbaviti iz grijeha jednom
svojom riječju. Ne. On šalje svojega Sina od vječnosti da postane čovjekom. Pa su
se onda teolozi pitali: Zašto? Zašto je Bog postao čovjekom? Pa, nakon toga, kada
vidimo da je Isus bio odbačen i mučen, da je bio razapet, opet se čovjek pita: A zašto
je Krist morao biti odbačen, zašto je morao trpjeti, zašto je morao umrijeti tako
strašnom smrću? Zašto je tek nakon tolikih strahota moglo doći uskrsno jutro? Tako
s poštovanjem i ushićenošću Pavao kliče: O dubino bogatstva, i mudrosti, i spoznanja
Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi! Doista, tko spozna
misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom? (Rim 11,34).
E, kad bi samo ostalo na tim pitanjima! Međutim još smo više ispunjeni pitanjima kada
je u pitanju naš vlastiti život. Isus ne okoliša. Mirno veli: Hoće li tko za mnom, neka
se odrekne sama sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Toliko
smo puta čuli tu riječ i nikada je nismo – a vjerojatno i ne možemo! – do kraja shvatiti
ni prihvatiti. Odreći se sebe. Danomice uzimati križ i slijediti Isusa… To je muka
svakog čovjeka, pa i onoga koji misli da je vjernik, pa i onoga koji se svojski trudi
živjeti po Božjim zapovijedima. Čovjek se, dakle, trudi. I onda mu se dogodi nevolja,
nesreća, koji puta upravo tragedija. I to nevolja koja traje. Teška bolest. Neprežaljen
gubitak. Razdor u kući. A čovjek se tako trudio biti i čovjek i vjernik. Pa onda – kako
bi se to u našim južnijim krajevima reklo: Zašto baš meni? Pa nisam se ja stinama na
Boga bacao! I onda stvarno vidimo kako smo nalik Isusu koji je bio i odbačen i
ponižen i mučen i razapet.
I onda nam Isus daje jednostavan odgovor: Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga;
a tko život svoj izgubi poradi mene, taj će ga spasiti. Samo to je rješenje. Mi ne
možemo spasiti svoj ovozemni život. Istječe nam između prstiju. Ono oko čega se
moramo i trebamo truditi jest život po Evanđelju, jest vjera u Isusa da po mukama i
nevoljama idemo k njemu. Naravno, braćo i sestre, ovdje se nipošto ne radi o tome
da bi čovjek trebao voljeti svoju muku, ili da bi – što bi bilo doista ludo! – silom tražio
muke i nevolje. Radi se jednostavno o tome da prihvaćamo iz Božje ruke život kakav
nam se nadaje, da se veselimo životnim radostima, ali da s vjerom i pouzdanjem
prihvaćamo i životne nevolje. Jer – i to je ono najvažnije! – Isus je tek nakon muke i
smrti dospio do slave uskrsnuća. Tako i mi, po riječi Isusovoj, dopuštamo da u ovome
svijetu budemo takozvani gubitnici, prihvaćamo muke i nevolje jer znamo: ako smo

slični Isusu u njegovoj muci i smrti, bit ćemo njemu slični i u njegovu uskrsnuću. Jer
– naopako! – tko se god trudi samo oko ovoga života prije ili kasnije osjetit će svu
gorčinu uzaludnoga posla. Naprotiv, nama je najvažnije biti s Isusom. Pa ako smo s
njime na svadbi u Kani Galilejskoj – Bogu hvala! Ako smo s njime na putu u
Jeruzalem kada nam kliču – opet Bogu hala. Ali ako smo s njime na njegovu križnom
putu – opet Bogu hvala. Jer Bog vidi i zna. Nama je najvažnije da smo s Isusom, jer
nas samo on dovodi do slave uskrsnuća, jer samo on na takav način može ispuniti
dubokim smislom naš sadašnji, a pogotovo budući život.
POBOŽNOSTI …
MISE I NAKANE 12. TJEDAN KROZ GODINU
• 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 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

.

dan i spomen
sat nakana
Ponedjeljak
07:30 + Ivo Ramljak
24. lipnja 2019.
Rođenje Ivana
18:30 Na čast sv. Ivana Krstitelja
Krstitelja, sv. Bono
Utorak
25. lipnja 2019.
Vilim, Maksim
Srijeda
26. lipnja 2019.
Josip Maria
Escriva

9:30 Misa za Domovinu
18:30 + ob. Marković
07:30 + Leon i Anica Vitovski
18:30 + Đurđica i Stjepan Bogner

Četvrtak
07:30 + Jozo, Ana i Petar Duspara
27. lipnja 2019.
Ćiril Aleksandrijski 18:30 + Stipo Gelo
Petak
28. lipnja 2019.
Presveto Srce
Isusovo

07:30 Na čast Srcu Isusovu i Marijinu

Subota
29. lipnja 2019.
Petar i Pavao

07:30 + Petar i Šima Vlaho

Nedjelja
30. lipnja 2019.
13. nedjelja kroz
godinu

18:30 Zahvala Srcu Isusovu

18:30 + Pero Ljubas
09:00 Pro populo
11:00 + Ivan i Marija Damjanović
18:30 + ob. Almaši i Blažeković

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Mateo Hirjovati
Lukas Žerebni
Melani Maganić
Matej Antun Rilke
Teona Molnar

Katica Cvijan (1941.)
Petar Leko (1935.)
VJENČANI

Marko Kunac & Nina Bučko

AKTUALNO
Aktualno događanje

Himan sv. Boni
Mučeniče Krista Bono,
sjajna zvijezdo vjere svete,
Hrvatski te Srijem časti,
nebeske te slave čete.

BLAGDAN SV. BONE

K Tebi svi mi uzdižemo
svoje misli, srca, ruke:
blagoslovi sveti Bono
naša djela, rad i muke.
Bezbožni se svijet diže
protiv Crkve, vjere Boga:
sveti Bono brani vjeru
puka našeg Hrvatskoga!
Čuvaj našu djecu, mladež,
Brani, štiti svetost braka;
U borbi za vjeru svetu
Obrana nam budi jaka!
Mučeniče sveti Bono,
čuvaj, jačaj vjere nam žar:
od nevjere Ti obrani
Srijem i grad svoj Vukovar.
Svemogući vječni, Bože,
koji si sv. Bonu mučenika postavio
braniteljem i pomoćnikom ovoga mjesta i
okolice, te njegovo sveto tijelo u ovoj
crkvi dopustio štovati i častiti, ponizno te
molimo:
da nam po zagovoru sv. Bone podijeliš
živu vjeru, ufanje i ljubav,
te milost, da se svakoga grijeha klonimo,
pokoru činimo i čistom dušom tebi
služimo.

Roditelji Svetog Bone bili su pogani,
stanovnici grada Rima. Bono kao odrastao
stupa u rimsku vojsku. U vojsci je bio na
strani pogana, te zadavao strah i trepet
kršćanima. Upoznavši papu Stjepana I.
primio je sakrament krštenja. Na krštenju
mu je papa Stjepan I. dao ime Bono to jest
'Dobri.' Napustio je vojničku službu i postao
svećenik. Optužen da štuje kršćanskog
Boga biva bačen u rimsku tamnicu zajedno
sa papom Stjepanom I. svećenicima
Faustom i Mavrom te s još drugom
jedanaestoricom. Sveti Bono je u
zatočeništvu hrabrio i tješio zatvorene
kršćane, a pogubljen je mačem s ostalim
zatvorenicima 1. kolovoza 260. g.
Za
vrijeme
okupacije
Hrvatskog
Podunavlja (1991.-1996.), mržnjom opijeni,
rušitelj grada Vukovara polijeva benzinom i
pali sarkofag sv. Bone. Župnik i gvardijan u
Iloku o. Marko Malović, dolazi u Vukovar te
u pepelu pronalazi dio ruke sv. Bone. Darom
obitelji Alberta Beriše izrađen je mali srebrni
sarkofag u koji su stavljeni ostaci tijela
Svetog Bone.

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.

