
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas je u našoj župnoj zajednici proslava 

primanja sakramenta svete potvrde ili 
krizme. Imamo 74 krizmanika, a djelitelj 
sakramenta sv. Krizme je naš nadbiskup 
mons. Đuro Hranić.  

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

o Danas je započelo Jerihonsko bdijenje u 
kapeli sv. Roka koje traje sve do sljedeće 
nedjelje. Sedam dana i noći u molitvi i 
klanjanju pred Gospodinom. Molimo za grad 
Vukovar!  

o Prvopričesnici koji su naručili fotografije i DVD to mogu preuzeti nakon mise u 
sakristiji.  

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

o Na blagdan sv. Antuna mise su u našoj crkvi prijepodne u 7 (rana sv. misa), u 
8 (gradska), u 9 (župna), te u 10:30 (hodočasnička). Večernja sveta misa je u 
18:30 i nakon te mise je blagoslov djece i ljiljana.  
Mogućnost sakramenta svete ispovijedi bit će kroz cijeli dan. Svoje pobožnosti, 
zavjete i molitve možete izreći u crkvi ispred oltara sv. Antuna, kao i u 
samostanskom klaustru gdje uz novi kip sv. Antuna postoji i predviđeno mjesto 
za paljenje svijeća.  

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 22 (709); 2. lipnja 2019. 

7. Vazmena nedjelja - godina C 

 



AKTUALNO 
Duh Sveti  

Voda, koju ću mu ja dati, postat će u njemu izvorom one žive vode što struji u 

život vječni. To je nova vrsta vode, koja živi i struji u život vječni, a struji na one 

koji su dostojni. Zbog kojega je razloga milost Duha nazvana vodom? Jer pomoću 

vode sve postoji: voda uzdržava biljke 

i životinje, voda kao kiša pada s neba, 

i to pada na isti način u istome obliku 

a proizvodi različite učinke: jedan je 

učinak u palmi, a drugi u lozi, a ipak je 

voda svima sve. Ona je uvijek ista i ne 

postoji na drugačiji način. Dok kiša 

pada, ne mijenja se, nego se upriličuje 

onomu koji je prima i u svakomu 

stvorenju proizvodi ono što mu treba i 

što odgovara njegovoj naravi. Na isti način Duh Sveti, koji je jedan i uvijek isti i 

nedjeljiv, svakome pojedinome dijeli milost kako hoće. I kao što gotovo osušeno 

drvo dobro zalijevano propupa, isto tako grešna duša donosi svete plodove kada 

po pokori zavrijedi primiti darove Duha Svetoga. No iako je Duh Sveti jedan i 

nepromjenljiv, ipak je on po volji Božjoj i u Kristovo ime izvor i uzrok različitih 

kreposti.  

Tako se služi nečijim jezikom u jednom slučaju u naučavanju mudrosti, a u 

drugom proroštvom da prosvijetli nečiju pamet. Jednome daje moć da tjera 

vragove, a drugome sposobnost da tumači božanska Pisma. Jednoga učvršćuje 

u umjerenosti, a drugoga nadahnjuje da bude milosrdan. Jednoga poziva na post 

i strogi pokornički život, a drugoga poučava da prezire zemaljske stvari, a nekoga 

opet pripravlja na mučeništvo. U svakome različito djeluje, a sam je u sebi uvijek 

isti, kao što je pisano: Svakomu se pojedinom objavljuje Duh na opću korist.  

On blago i nježno pristupa pa ga ugodno i milo doživljujemo. A jaram je njegov 

vrlo lagan. Dolazak mu najavljuju sjajne zrake svjetla i znanja. Njegovo je srce 

milosrdno kao u pravoga zaštitnika, jer dolazi da spasi, ozdravi, pouči, opomene, 

ojača, utješi i rasvijetli pamet, i to najprije onomu tko ga prima, a onda preko njega 

i drugima.  

Pa kao i onaj koji je bio u mraku, kad se pojavi sunčevo svjetlo, vidi svojim očima 

i jasno promatra što prije nije vidio, tako je i u duši rasvijetljen onaj koji je 

zavrijedio darove Duha Svetoga, pa obdaren nadnaravnim svjetlom vidi i ono što 

prije nije vidio. 

Dođi Duše Presveti 
Dođi Duše Presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti. 

Dođi Oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti. 
Tješitelji tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline hlade tih. 

Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih.  



Sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu. 
Bez božanstva tvojega, čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu. 

Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim. 
Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, ne daj nama putem zlim. 

Svim što vjeru imaj, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj.  
Daj nam krepost zaslužnu, i smrt lijepu blaženu, daj vjekovit svima raj. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

3. svibnja 2019. 
Karlo Lwanga i 

drugovi mučenici 

07:30 
+ Rozalija Vojnović i ob. Vojnović i 
Boras 

18:30 + ob Glavašević i Grdić 

Utorak 

4. svibnja 2019. 
Kvirin Sisački 

07:30 + Jakov i Marija Martić 

18:30 + Ruža i Marko Kraljević 

Srijeda 

5. svibnja 2019. 
Bonifacije 

07:30 + Marko i Terezija Klasan 

18:30  Na nakanu OFS-a 

Četvrtak 

6. svibnja 2019. 
Norbert 

07:30 + Marinko, Gustika i Marija 

18:30 + Jozo i Luca Ištuk 

Petak 

7. svibnja 2019. 
Antun de Fatatis 

07:30 + Stjepan Romić  

18:30 + Terezija i Josip Vajsinbah 

Subota 

8. lipnja 2019. 
Medard, Fortunat 

07:30 + Anica i Petar Džajić 

18:30 + Mate, Anica i Jure Vukojević 

Nedjelja 

9. lipnja 2019. 
DUHOVI  

09:00  Pro populo 

11:00 + Mato i Jozefina Moritz 

18:30  Na nakanu zajednice "Vjera i svjetlo" 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 

Sara Vlajčić  
Pokoj vječni daruj im 

Gospodine. 

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 

KAPELA SVETOG ROKA (2. - 9. lipnja  2019.)  

JERIHONSKO BDJENJE 

Jerihonsko bdijenje započinje u nedjelju, u 7,30 sati sa sv. misom, a završava sv. misom 

i zahvalom Tebe Boga hvalimo sljedeće nedjelje u isto vrijeme.  U šest dana i noći bdije 

se: moli i klanja, adorira, pred Gospodinom.  

 

Prema rasporedu moli se pojedinačno ili u manjim ili većim skupinama : 
 Moli se i klanja pred Presvetim otajstvom. 

 Čita se Sveto pismo i razmatra iz njega. 

 Moli se cijeli Gospin ružarij, uz razmatranje.  
 Molitva u šutnji. Spontana molitva. 

 Molitva časoslova. 

 Pjesme euharistijskom Spasitelju i Srcu Isusovu.     

DOĐITE,  POKLONIMO  SE! 

Što je Jerihon? U vrijeme Mojsija i Jošue Jerihon je bio grad opasan debelim 

zidovima, prava  tvrđava. Izraelci su na putu u Obećanu zemlju dolazili iz pustinje, bez 

ikakvog iskustva o tome kako osvojiti tako utvrđeni gradi. Pred gradom su se zaustavili 

zbunjeni. Gospodin im je tada rekao što treba učiniti. Savjet koji su dobili može zbuniti 

sve vojne stratege.  Za vrijeme šest dana trebaju obilaziti oko grada ratnici Izraelci, bez 

oružja,  sa sedam svećenika koji će na ramenima  nositi kovčeg saveza. U tom hodu 

trebaju šutjeti, moliti i trubiti na rogove ovnovske. A sedmog dana trebaju obići grad 

sedam put: najprije u šutnji, a zatim uz jeku truba vikat ratnim poklikom. I taj obilazak 

jerihonski zidina donio je uspjeh: na čudesan način srušile su se zidine Jerihona i 

Izraelci su osvojili grad (Jos 6, 1-21) . 

Danas u naše vrijeme na duhovnom polju postoje zidine koje izgledaju nerazrušive. A to 

je sve ono što stvara u nama tjeskobu ili što nas pritište, sve ono gdje  ne možemo naći 

izlaz. To je sve ono što nas sprečava da idemo naprijed slobodno i radosno. Izvucimo 

pouku iz Jerihona. Stavimo sve u ruke Gospodinu pred Presvetim otajstvom. Dopustimo 

da nas on vodi svojim Duhom. Odvažnošću mogu se postići velike pobjede. Sa 

strpljivošću, molitvom i postom  mogu se postići još veće pobjede. Sa ljubavlju se 

postižu još veće pobjede.  Želimo biti strpljivi i postojani u molitvi, ojačani ljubavlju 

sve  stavimo u ruke Gospodinu pred Presvetim otajstvom.   

 

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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