
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas slavimo blagdan Presvetog Trojstva. Bog je u svojoj naravi jedan, ali su 

u njemu tri osobe (Bog Otac, Sin i Duh Sveti). Proglašena dogma 325. na 
Nicejskom saboru. 

o Zahvaljujemo svim suradnicima koji su nam pomogli da svečano i 
dostojanstveno proslavimo blagdan sv. Antuna u našoj crkvi. 

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

o U četvrtak je svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi Kristove - Tijelovo. Svečana 
sveta misa s procesijom je u 10 sati. Iskažimo čast i slavu našem Gospodinu 
Isusu prisutnom za nas u prilikama kruha i vina. Napose potičemo 
prvopričesnike da dođu na to slavlje u svojim bijelim haljinicama.  

Što slavimo na Tijelovo? 
Blagdanom Tijelova želimo obnoviti 
svoju vjeru u osobu Isusa Krista, 
Bogočovjeka, koji je u određenom 
povijesnom času kao jedinorođeni 
Sin Božji postao povijesnom osobom. 
Na Tijelovo sjećamo se kako je Bog 
uzeo ljudsko tijelo da bi postao 
čovjekom. Bog je u Isusu svima 
nama dohvatljiv i blizak! Tajnu svojega utjelovljenja utkao je Isus na svojoj 
posljednjoj večeri u znakove kruha i vina, koji snagom njegove riječi postaju 
Tijelo i Krv Kristova, tj. sakrament euharistije, dar pričesti, hrana i piće. Posebno 
su pri tom naglašeni neki elementi tog sakramenta: kruh u obliku hostije, koji se 
pokazuje kod podizanja; kalež s vinom koji se jednako tako pokazuje vjernicima 
kao znak i dar. 

Tijelovo želi osobito naglasiti istinu da je Isus pravi čovjek i pravi Bog. A 
kao čovjek da ima tijelo kao i mi. Ljudsko je tijelo dar, a isto tako 
obdareno mogućnosti da se daruje i razdaje. 
Na sve to mislimo dok gledamo podignutu hostiju, dok klečimo pred 
svetohraništem, dok se svečano nosi pokaznica s Presvetim, dok pružamo ruku 
da primimo pričest. To je dar Kristova predanog tijela, dar njegove prolivene 
krvi; to je dar njegove neizrecive ljubavi za svakog od nas osobno!  

(fra Zvjezdan Linić) 
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PRESVETO TROJSTVO - godina C 

 



o AKTUALNO  

Razmišljanje uz svetkovinu Presvetoga Trojstva 

Bog je u nas, između ostaloga, ulio neobičnu strast: strast za znanjem. Po svojoj 
potrebi da otkriva nove i nove zakonitosti i da sklapa nove strojeve, čovjek je sebi 

olakšao život. Sve to danas vidimo kao razvoj tehnike 
i medicine. I sve nam je to veoma korisno. Međutim, 
čovjekova se znatiželja ne ograničava na korisnim i 
iskoristivim iznašašćima. Evo, čovjek velikim marom i 
silnom zauzetošću istražuje daleka nebeska tijela koja 
su od nas udaljena stotinama i milijunima godina 
svjetlosti. To su razdaljine koje sigurno nikad nećemo 
doseći, jer znamo, ništa se na ovome svijetu ne može 
kretati brže od svjetlosti. Pa ako je neka zvijezda 
udaljena milijun godina svjetlosti… A ipak nas zanima. 
Jako nas zanima što ima tamo. 
A što je tajanstvenije od Boga? Ta od njega je sve, pa 
i one zvijezde udaljene milijardama godina svjetlosti… 
Tako su ljudi oduvijek razmišljali i zamišljali kakav bi 
bio Bog, odnosno bogovi. Redovito je stanovao na 

nekim uzvišenim mjestima, često puta u ljudskoj mašti imao ljudsko obličje i ljudske 
strasti i ljudski način razmišljanja. U Starom zavjetu je pak bilo silno naglašavano da 
Bog nije kao čovjek, da ga se ne može ni naslikati ni zamisliti, da je duh. Pa ipak… 
nije da ljudi i dalje nisu bili znatiželjni. Danas Isus veli (Iv 16, 12-15): Još vam mnogo 
toga imam kazati, ali sada ne možete nositi. Rekao je to apostolima prije nogo što je 
na njih sišao Duh Sveti. To na neki način Isus govori i nama danas. U ovome svijetu 
neke stvari nikad nećemo razumjeti. Ne radi se tu, naravno, samo o tome da mi ne 
možemo razumjeti Božju bit. Mi vrlo često ne razumijemo ni ovaj svijet, ni svoje 
bližnje, pa ni same sebe. Ne možemo razumjeti što nam je bilo, da smo ono prije 
učinili toliku glupost, ne možemo razumjeti zašto dobri ljudi stradavaju, a oni gori – 
kako se to nama čini – napreduju i uspijevaju. Koji put smo doista nesretni što ne 
možemo razumjeti vlastitu djecu, koji put nas izuzetno ljuti politika i strana i domaća… 
Ne možemo shvatiti. Zato je dobro da budemo ponizni. Neke stvari ne razumijemo i 
vjerojatno nećemo na ovome svijetu nikad razumjeti. Ali zato vjerujemo da Bog vidi, 
da Bog zna, da Bog na nama nedokučiv način svime upravlja i da Bog, kako se to 
zgodno kaže, po krivim crtama pravo piše. Zato i danas s ljubavlju slavimo 
Trojstvenoga Boga svjesni da malo toga razumijemo, ali da osjećamo svu brižnost i 
svu ljubav Božju. 
No evo, nakon šutnje u Starom zavjetu, Isus progovara o samom Bogu. Govori nam 
o svome Ocu govori nam i o Duhu Svetomu, pa i o sebi kao Sinu Božjemu. Evo nam 
Trojstva! Isus nam progovara o trojstvenosti samoga Boga pod vidom našega 
spasenja. Isus govori o tome što je Bog za nas učinio. Pa onda progovara kako nas 
je Bog Otac s ljubavlju stvorio. Kako nas i nakon našega grijeha nije odbacio. Ta Bog 
nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. (Iv 3,17). 
Isus polaže za nas svoj život, jer nas ljubi. Veli: Veće ljubavi nitko nema od ove: da 
tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji (Iv 15,13-14).  
Za Duha Svetoga Isus, konačno, veli: On će mene proslavljati, jer će od mojega 
uzimati i navješćivati vama. Rekli bismo, ipak naziremo Božju bit, njegovu osnovnu 

http://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2019&mj=6&dan=16


osobinu: Bog je ljubav. To je ono što nam Duh daje, to je ono po čemu smo Bogu 
slični, to je ono po čemu postajemo dionici božanske naravi Isusa Krista. Tko na 
ovome svijetu poznaje Boga? Onaj tko ljubi. Jer Bog je ljubav. Kad god čovjek primi 
malenoga i slaboga, kad pomogne siromahu, kad utješi tužna, posavjetuje dvoumna, 
kad oprosti nasilniku, ukratko, kad prema bližnjima postupa onako kako prema njima 
postupa Bog, kad u svakom čovjeku, posebice potrebitu čovjeku vidi Boga. Dao Bog 
da milost, ljubav, milosrđe i spasenje Trojedinoga Boga bude nazočno i djelatno po 
kršćanskom životu svakoga pojedinoga od nas. 
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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  

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

17. lipnja 2019. 
Rajner, Inocent 

07:30 + ob. Vajsnbah i Janović 

18:30  Zahvala Presvetom Trojstvu 

Utorak 

18. lipnja 2019.  
Marko i Marcelijan 

7:30 + Ive Jurićev 

18:30 + Laura Inhof 

Srijeda 

19. lipnja 2019.  
Romuald opat 

07:30 + Alojzije i Barbara Lajko 

18:30 + Pavle, Mato, Eva i ob. Đamić 

Četvrtak 

20. lipnja 2019.  
TIJELOVO 

10:00  TIJELOVSKA PROCESIJA I MISA 

18:30 + Ružica i Petar Krasić 

Petak 

21. lipnja 2019.  
Alojzije Gonzaga 

07:30 + Mihajlo, Ruža i Ivan Varenica 

18:30 + Stjepan Bačić 

Subota 

22. lipnja 2019. 
Ivan Fisher i Toma 

More 

07:30 + Josip i Katarina Bogojević 

18:30 
+ Terezija i Zvonko Vulčik, Stjepan, 
Elizabeta i ob. Kiralj 

Nedjelja 

23. lipnja 2019.  
12. nedjelja kroz 

godinu  

09:00  Pro populo 

11:00 + Željko Jukić 

18:30  Zahvala sv. Josipu 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 

Nika Kuća Anto Jukić (1933.) 

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 

Tijelovska procesija 

Tijelovo je katolički blagdan. 

Slavi se uvijek u četvrtak, a 

svake pojedine godine 
najjednostavnije je izračunati da je 

to uvijek deveti četvrtak iza Uskrsa. 

Za Katoličku crkvu ova svetkovina 

znači spomen na ustanovljenje 

Euharistije na Veliki četvrtak. Radi 

se zapravo o sjećanju na posljednju 

večeru koju je dan uoči svoje muke 

i smrti Isus održao sa svojim 

učenicima.  

Obzirom na tihi karakter obilježavanja Velikog tjedna (tjedna uoči Uskrsa), u tom 

razdoblju nisu bile primjerene nikakve svečanosti. Zbog toga je blagdan Tijelova dobio 

termin na prvi četvrtak po okončanju uskršnjeg razdoblja. Zbog ove dosta komplicirane 

povijesti, za svakoga tko nije katolik, Tijelovo je skoro redovito nepoznat praznik.  

Svečano i veselo  

Sam blagdan Tijelovo pojavio se početkom trinaestog stoljeća kada je augustinska 

redovnica sv. Julijana iz samostana kod Liegea u Belgiji imala viđenje punog mjeseca na 

kojem je opazila mrlju. Puni je mjesec protumačila kao Crkvu, a mrlju kao nedostatak 

blagdana kojim bi se slavila Euharistija.  

 

Tijelovska procesija na jezeru Staffel u Bavarskoj Blagdan je uveden kao Blagdan 

Euharistije (tijela i krvi Isusove). Prema katoličkoj teologiji, za vrijeme mise Isus Krist 

prinosi žrtvu i pri tome se služi osobom svećenika. Svećenik, pokazujući okupljenim 

vjernicima hostiju i kalež s misnim vinom, umjesto Isusa izgovara riječi: "Ovo je moje 

tijelo" i "Ovo je moja krv".  

Vjernici na blagdan Tijelova sa svojim svećenicima idu gradom u procesiji i javno 

pokazuju svoju vjeru. Mnogima je slavljenje Euharistije teško razumjeti. Kako zbog 

premetanja datuma, tako i zbog samog slavljenja tijela i krvi Isusove. Minhenski župnik 

Klaus Mucha to ovako objašnjava: "Ne nosimo mi po ulicama tek komad kruha, već u 

tome živućeg našeg Gospodina. To je neupitno vjerska tajna. Ali to pokazuje i da vjera 

živi čak i, odnosno upravo, tamo gdje se ne može sve do kraja matematički objasniti. Tu 

se radi o uvjerenju!"  

 

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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