
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Sljedeća nedjelja je prva u mjesecu 

srpnju. Vašim molitvama i dobroti 
preporučujemo naše sjemenište i 
odgojne ustanove o kojima možete više 
saznati u ovom broju Župnog listića.  
Molimo za naše svećenike i za nova 
duhovna zvanja.  

o  U srijedu slavimo sv. Tomu apostola, 
čestitamo slavljenicima.  

o  U petak slavimo blagdan sv. Ćirila, 
monaha i Metoda, biskupa, slavenskih 
apostola, zaštitnika Europe i naše Hrvatske franjevačke Provincije. 

o Ljeto je vrijeme u kojem si možemo odvojiti više vremena za čitanje. 
Preporučujemo vam literaturu duhovnog i hrvatskog književnog sadržaja 
u izdanju kršćanskih nakladnika. 

o Preporučujemo vam vjerski tisak: Glas koncila i ostale katoličke časopise. 

 UPUTE ZA LJETO 
o Mnogi kreću i ove godine na ljetovanje pa vas molimo i upozoravamo da u  

vožnji budete pažljivi i odgovorni prema svojim i tuđim životima. 
o Potičemo vas da za vrijeme ljetovanje i ljetnih ferija ne zaboravite na nedjeljnu 

svetu misu. 
o Iako je jako vruće, ipak treba pripaziti na odijevanje, osobito u sakralnom 

prostoru kao što su samostan i crkva.  
 

Molitva Gospi za svećenike 

Moli za svećenike tvoje osobite sinove. 

Ojačaj im vjeru i ljubav prema Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu, 

da Mu se mogu obratiti za milost koju potrebuju 

da vjerno žive svoj poziv. 

Donesi olakšanje, utjehu i hrabrost onima koji trpe pod težinom križa. 

Podaj im ljubav svoga Sina i gorljivost za čast i slavu Božju, 

i za spasenje duša. Amen. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 26 (713); 1. srpnja 2019. 

13. nedjelja kroz godinu - godina C 

 



o AKTUALNO  

Razmišljanje uz nedjeljno Evanđelje 

Današnji evanđeoski odlomak (Lk 9, 51-62) opisuje Isusovu propovjedničku 
zauzetost oko naviještanje riječi Božje i svoga kraljevstva. Sveti Luka zapisa kako je 
krenuo sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu kad su se navršili dani da bude 

uznesen. Osim toga, poslao je i glasnike pred 
sobom da mu priprave put. Stalo mu je bilo 
da stanovnici tih područja kroz koja je 
prolazio upoznaju tko je, te da mu povjeruju i 
prihvate ga. No u jednom samarijskom 
mjestu njegovi učenici naišli su na otpor i 
odbijanje, pri čemu su mu mještani uskratili 
gostoprimstvo jer je bio na putu u Jeruzalem. 

Na to su Jakov i Ivan vrlo burno reagirali, čak pitajući Isusa da zamole da oganj siđe 
s neba i uništi te ljude i njihovo mjesto. Ali Isus nije bio njihova stava, već ih je prekorio 
za takav nepromišljen prijedlog. 
I ma kako Jakov i Ivan djelovali kao pravi revnitelji za njegovu stvar, Isus dobro zna 
da njihov stav nema veze s revnošću kojoj je on njih učio i koju im je primjerom 
pokazao. A on je revnost pokazao u odlučnosti kojom je on krenuo ispuniti svoje 
poslanje u Jeruzalemu, a ne u tome da druge mačem i ognjem prisiljava da ga 
prihvate i u njega vjeruju. Revnovati za Boga znači sama sebe pripremati na predanje 
života, a ne drugima oduzimati život ili ih prijetnjama prisiliti da prihvate našu vjeru i 
uvjerenja. Revnovati znači životom svjedočiti i biti primjer prihvaćanja Boga u svom 
životu, a ne prisilom tjerati druge da ga prihvaćaju. Jakov i Ivan nisu, dakle, djelovali 
iz revnosti za Gospodina, već iz povrijeđenosti, jer ih je boljelo doživjeti neuspjeh. Bili 
su povrijeđeni jer im stvari nisu išle onako kako su si unaprijed zacrtali i isplanirali. 
Gore spomenuta situacija je poticaj i svima nama koji propovijedamo drugima i koji 
bismo htjeli da što više ljudi u našoj sredini upozna Krista. Iz Isusova stava nam je 
učiti što trebamo činiti i kako se postavljati prema onima kojima naviještamo, a koji 
počesto naš navještaj ne prihvaćaju nikako ili eventualno ne prihvaćaju u onoj mjeri 
u kojoj bismo mi htjeli. Počesto i nas same vrijeđa kad ulažemo trud i napor u dobrobit 
svojih vjernika, njihovih obitelji i cijeloga naroda, a rezultat bude slab ili nikakav. Bolna 
je spoznaja pastirima u Crkvi vidjeti kad vjernici od njih imaju samo površna 
očekivanja, a zanemaruju biti i srži poruke koju im prenose. Pastirima može biti 
gotovo poražavajuće koliko ulažu truda da ljude približavaju Bogu, a ne vide potom 
da su njihove riječi imale učinka i da se neki veliki broj ljudi obratio i počeo gorljivije 
živjeti svoju vjeru. 
Upravo takva situacija treba sve nas potaknuti i biti nam trajni izazov, ne da molimo 
da oganj siđe s neba i uništi ih, već da siđe oganj Božji s neba koji će još više zapaliti 
i ražariti naša srca da gore za njega i da se još više trude oko spasenja svih ljudi. 
Uvijek ostaje prostora za vlastitu gorljivost, jer nas Isus poučava svojim primjerom. 
On nije naviještao radi sebe, kako bi mu se ljudi divili, ili kako bi se divio sam sebi i 
svome uspjehu zbrajajući kasnije svoje rezultate. On je došao da ljude privede k Bogu 
i tome se iskreno veseli kad ljudi to otkriju i pođu za njim. U tom smislu se i žalosti 
kad ga odbiju i ne prihvate naviještenu riječ, ali je daleko od toga da bi zazivao oganj 
da ih zbog toga kazni. Njemu je žao ljudi koji odbijajući Božji navještaj sami ostaju 

http://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2019&mj=6&dan=30


zakinuti za ponuđeno spasenje, pogotovo što zna da će jednom doći i vrijeme 
neizbježnoga konačnoga suda. 
Zato nas Isus poziva da budemo odlučni, kao što je bio i on. Da se ne dademo 
obeshrabriti ‘neuspjesima’, već da nam uspjeh bude uvijek čvršće prianjanje uz 
njega, nakon čega ćemo imati više gorljivosti i revnosti moliti i žrtvovati se i za one 
koji nas odbijaju. Jako je bitno osloboditi se stoga svakog osobnog interesa koji u 
nama može biti i kao želja za uspjehom, ili pak želja za nekim dobitkom. Jedini interes 
nam treba biti ono što je interes Kristu, a to je spasenje ljudi.  
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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 

 

 

MISE I NAKANE  13. TJEDAN KROZ GODINU 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

1. srpnja 2019. 
Estera, Oliver 

07:30 + Ljubica Ivić 

18:30 + Slavko Skoko 

Utorak 

2. srpnja 2019.  
Oton, Višnja 

7:30 + ob. Kavelj i Andrić 

18:30 + Pavo Vrančić 

Srijeda 

3. srpnja 2019.  
Toma apostol 

07:30 + ob. Antunović i Bošković 

18:30  Na nakanu OFS-a 

Četvrtak 

4. srpnja 2019.  
Elizabeta 

Portugalska 

07:30 
+ Andrija i Marija Vidaković, Katarina i 
Sanja Lukić 

18:30 + ob. Glavaš 

Petak 

5. srpnja 2019.  
Ćiril i Metod 

07:30 
 Za sve žive i pokojne članove 
provincije 

18:30 + Kata Zeko i Delfa Pavlović - Zeko 

Subota 

6. srpnja 2019. 
Marija Goretti 

07:30 + Antonija Hadić 

18:30 + Štefica i Perica Kekoc 

Nedjelja 

7. srpnja 2019.  
14. nedjelja kroz 

godinu  

09:00  Pro populo 

11:00 + Prkić Mate 

18:30 + ob. Popović, Ivanković i Šćrbak 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 

Bono Brkljačić 
Milka Kovač (1943.) 
Đuro Međeši (1940.) 

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 

DAROVI ZA SJEMENIŠTE I ODGOJNE 

USTANOVE 

Sjemenište - Uz molitvu, učenje i svakodnevnu Euharistiju, jedno od 

glavnih obilježja sjemeništa je dnevni red. On nastoji sve aktivnosti 

pravilno rasporediti, kako bi zajednički život bio djelotvoran. Iako 

ponekad nedostaje ¨vanjski život¨, ali zato postoje različiti 

rekreacijski sadržaji. Posebna je radosti i bogatstvo živjeti u 

velikome bratstvu sa svećenicima koji su u punom angažamanu, ali i 

sa bogoslovima studentima koji imaju svoj zanos.  

Postulatura - Više od osam stotina 

godina duh sv. Franje Asiškog privlači mnoge mladiće da 

svoj život posvete življenju Evanđelja Isusa Krista po 

primjeru sveca iz Asiza. Sveti primjer asiškog siromaška, čiji 

duh i danas na jedan nenametljiv i skroman način prožima 

Crkvu, potiče mnoge da svoj život posvete Bogu.  

Novicijat - Svetište Gospe Trsatske, ima svoju prošlost. 

Ima svoju predaju. Ima svoju dušu koja prima svakoga tko 

je žedan utjehe, nade, vjere, ljubavi i toplih 

savjeta. Poznato je kao mjesto Gospinih milosti, Gospinih 

hodočasnika koji se slijevaju i izriču svoje želje i molitve. 

Poznato je kao mjesto po svojim čuvenim i drevnim 

„Trsatskim stubama“, ali i trsatskim franjevcima koji su 

kroz vjekove bdjeli i bdiju nad Svetištem.  

Juniorat - Drugi kat franjevačkog samostana na Kaptolu 

9, slika je cijele naše Provincije u malom. Sve je to, 

ponekad i dupkom puno, smješteno u tri hodnika i 

dvadesetak soba. Zovu nas junioratom ili češće 

klerikatom. U tom prostoru kola život tridesetak 

franjevačkih juniora i nešto manji broj različitih 

mentaliteta s obzirom na to da nam se Provincija proteže 

od Subotice do Trsata i od Čakovca do Zemuna, a zvanja, 

Bogu hvala, ima. Dakle treba taj teritorij smjestiti u naše 

hodnike i zamisliti naš suživot. Zvuči veselo i uistinu tako 

i jest.  

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

