ŽUPNI LISTIĆ
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA
SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR
Godina XIII; Broj 23 (710); 9. lipnja 2019.
DUHOVI - godina C
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Prvopričesnici i krizmanici koji su naručili fotografije i DVD to mogu preuzeti
nakon mise u sakristiji.
o Sutra, navečer s večernjom misom započinjemo trodnevnicu u čast sv. Antunu.
U sva tri dana molit ćemo pobožnosti i slaviti večernje svete mise s
propovijedima o sv. Antunu.
o U srijedu je blagdan sv.
Antuna. Svete mise su u
našoj crkvi:
7,00: rana sv. misa
8,00: gradska
9,00: župna
10:30: hodočasnička
18:30: 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.
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.
o Sljedeće nedjelje, na večernjoj sv. misi u 18,30 sati, zajednica Susreti obilježit
će svoju godišnjicu.
o Jučer je u zagrebačkoj katedrali bilo ređenje novih svećenika, za našu Hrvatsku
franjevačku provinciju sv. Ćirila i Metoda ređena su dvojica naše braće
franjevaca: fra Josip Ivkić i fra Andreo Matanović.
Svemogući i vječni Bože, koji si u svetom Antunu dao svom narodu znamenitog
propovjednika Radosne vijesti i moćnog zagovornika u svim potrebama, po njegovu
nam zagovoru podaj da nasljedujemo primjer njegova života i u kušnji osjetimo pomoć
tvojega milosrđa. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen

AKTUALNO
fra Zvjezdan Linić - Duh Sveti puše kada i gdje hoće
Bog je Duh, i pravi klanjaoci klanjaju mu se u duhu i istini! U tom Duhu Bog i
djeluje. Ovisni smo o Bogu koji nas je stvorio, o Bogu koji nas neprestano
uzdržava u životu, o Bogu koji pozna broj zvijezda i zrnaca pijeska. Svoju životnu
povezanost s Bogom posebno
izražavamo
darom
molitve.
Otvaramo mu svoje srce, izričemo
svoju zahvalnost, izlijevamo svoje
potrebe i želje. Molimo se Bogu.
Najčešće je ta molitva povezana s
okolnostima našega života. Često
želimo neke stvari požuriti, neke
promijeniti, na neke utjecati.
Apeliramo na Boga, koji sve može, da nam dadne ono i onako kako to mi želimo.
Međutim, pritom ipak neke stvari zaboravljamo. Mi smo ograničeni ljudi. Ne
posjedujemo apsolutno znanje svega i svih okolnosti. Ne znamo što je najbolje.
Nadalje, ograničeni smo i što se tiče naše ispravnosti. Nismo uvijek pravedni niti
pošteni. Naše želje nisu uvijek čiste i svete. Često može ono što molimo biti štetno
našem životu ili životu naših bližnjih. Nemamo uvijek pred očima ili u srcu vječne
dimenzije života. Mislimo uskogrudno, zarobljeni smo sadašnjim časom i
ograničavamo svoje molitve na neke hitnosti kako ih mi doživljavamo.
Zbog svega toga Bog je sebi sačuvao slobodu. U svome Duhu i po svome Duhu,
kako nam i Isus govori, on djeluje gdje hoće i kako hoće. To ne znači ironično da
nas Bog pušta da mi molimo kako najbolje znamo, a on će ipak učiniti kako je
njemu drago. Isus nas uvjerava da će Bog učiniti i više i bolje nego što molimo.
Jer želi da nikada ne zaboravimo kako je Bog dobar i kako osluškuje naše molitve
srcem koje ljubi i djeluje iz neizrecive želje da se svi ljudi spase. Bilo bi divno
kada bismo mogli povjerovati kako je za nas bolje ono što Bog hoće negoli što
mi naručujemo. Bili bismo sretniji
kada bismo ispred naših molitava i
narudžbi ostavili prostora u svojoj
molitvi za ono što Isus u Očenašu
jasno postavlja: Budi volja tvoja!
Znali bismo bolje i istinitije moliti,
bili bismo slobodniji u svojim
očekivanjima kad bismo i u svojem
srcu mogli Bogu dati slobodu, kad
bismo za njegova Duha ostavili
prostora da puše gdje hoće i kako
hoće.
U tom pogledu ne trebamo se bojati Boga, jer on je dobar; radije se bojmo sebe
jer smo jednostrani i uskogrudni u svojim nabrajanjima. Vjerujem da nisu rijetka
iskustva molitelja kad osjete

naknadno da je dobro što nisu dobili ono što su htjeli, ono što su tražili. No, i za
tu spoznaju treba sazrijevanja, treba povjerenja. Isus nas želi ohrabriti: “Ta zna
vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete!” (Mt 6,8). Otvori svoje srce njemu
po iskrenoj molitvi i osjetit ćeš iskustvo uslišane molitve!
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

MISE I NAKANE
dan i spomen

sat

nakana

Ponedjeljak
07:30 Za duše u čistilištu
10. lipnja 2019.
Marija Majka Crkve 18:30 Za zdravlje obitelji
Utorak
11. lipnja 2019.
Barnaba

07:30 + Josip Bjelanović

Srijeda
12. lipnja 2019.
Leon III.

07:30 + Na čast sv. Antunu

18:30 + Franca i Antun Škrtić

18:30 Za zdravlje i blagoslov obitelji
+ Mislav Manojlović i Zdravko

07:00 Hovanček
Četvrtak
13. lipnja 2019.
ANTUN
PADOVANSKI

8:00 + ob. Vrbić
9:00 + Antun Sečkari
Na nakanu sv. Antunu za zdravlje

Za mlade…

10:30 Mate i Ivana Maričaka

• FRAMA petkom u 20
• VIS Damjan četvrtkom u 19

18:30 + Ante Erak

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

Petak
14. lipnja 2019.
Elizej

07:30 + Janja Pervan

Subota
15. lipnja 2019.
Vid

07:30 + Dragutin Grubešić

18:30 + Mirko i Matija Mitar

18:30 + Ivan i braća Skoko

09:00
Nedjelja
16. lipnja 2019. 11:00
Presveto Trojstvo
18:30

Pro populo
+ U zahvalu sv. Antunu
+ Janko i Eugen Papuga, Katica
Baličević i Slavko Gelemanović

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Katja Gvozdanović
Ivan Bendra (1937.)
Tin Hac
Ivan Benčić (1935.)
VJENČANI
Igor Hrgović & Zora Ana Salamon

AKTUALNO
Aktualno događanje

POBOŽNOST SV. ANTUNU
Pobožnost sv. Antunu Padovanskom vrlo je raširena u našem narodu, u
Vukovaru se pripremamo trodnevnicom, i to od 10. do 12. lipnja.
Iz Propovijedi svetoga Antuna Padovanskoga
Iz Časoslova: DRUGO ČITANJE
Riječ je živa kad život govori
Onaj koji je ispunjen Duhom Svetim
govori različitim jezicima. Različiti
jezici jesu različita svjedočanstva za
Krista, kao što su poniznost, siromaštvo,
strpljivost, poslušnost. O njima
govorimo kad ih drugima pokazujemo
životom. Riječ je živa kad život govori.
Neka zato prestanu riječi, a neka
progovore djela.
Prepuni smo riječi, prazni djelima. Stoga
nas stiže prokletstvo Gospodnje koji
prokle smokvu na kojoj ne nađe ploda, nego samo lišća. „Zakon je propovjedniku“, veli
Grgrur, „da ono što propovijeda provodi u djelo“. Uzalud se hvasta poznavanjem zakona
onaj koji djelima razara nauk.
Apostoli govorahu kako im Duh Sveti davaše zboriti. Blago onome tko govori što mu
daje zboriti Duh Sveti, a ne njegov duh! Ima ih koji govore po svojoj čudi, kradu tuđe
riječi iznose ih pod svoje, pripisujući ih sebi.
O takvima veli Gospod po Jeremiji: „Evo me stoga protiv proroka – riječ je Gospodnja –
koji jedan drugome kradu moje riječi. Evo me protiv proroka – riječ je Gospodnja – koji
mlate jezikom i proroštva kuju. Evo me protiv proroka – riječ je Gospodnja – koji
prorokuju izmišljene snove i pripovijedajući ih zavode narod moj izmišljotinama svojim
i lažima. A ja ih nisam poslao, niti sam im što zapovjedio, niti su narodu ovome od kakve
koristi – riječ je Gospodnja.“
Govorimo dakle ono što nam nadahnjuje Duh Sveti. Stoga ga ponizno i pobožno molimo
da nam ulije svoju milost da dan Pedesetnice ispunimo u savršenstvu pet osjetila i
izvršenju deset zapovijedi, pa da se napunimo silnim pokajničkim duhom i zapalimo
vjeroispovjednim jezicima te tako zapaljeni i prosvijetljeni zavrijedimo u sjaju svetih
vidjeti Boga trojedinoga.
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.

