
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas je prva nedjelja u mjesecu srpnju. Vašim molitvama i dobroti 
preporučujemo naše sjemenište i odgojne ustanove. Svoj dar možete staviti u 
škrabicu ispod kora. Molimo za naše svećenike i za nova duhovna zvanja.  

o  Ovoga tjedna slavimo nekoliko značajnijih 
blagdana:  
 U utorak (9. srpnja):  
  blaženu Mariju od Propetog Isusa 
  Petković 
 U četvrtak (11. srpnja):  
  sv. Benedikta,  zaštitnika Europe 
 U subotu (13. srpnja):  
  Majku Božju Bistričku  

o Vrijeme je godišnjih odmora te mnogi kreću na 
ljetovanje. Potičemo vas na pojačan oprez u 
prometu. Također ne zaboravimo na naš odnos 
s Bogom u zajedničkoj nedjeljnoj svetoj misi, 
gdje god se nalazili. Pri tome bismo trebali 
pripaziti i na odijevanje u sakralnim prostorima, iako je vruće, ne zaboravimo 
dostojanstvenim odijevanjem poštivati sveti prostor. 

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

Molitva za domovinu 
Bože, Svevišnji vladaru svih naroda i 
država, tebe ponizno molimo, pogledaj 
milostivim okom na našu domovinu i 
naš narod. Kao što si ti jedan, daj da se 
tako i cijeli naš narod složi u jednoj 
pravoj vjeri. 
Daj našoj domovini sreću, umnoži joj i blagoslovi stanovnike, obdari nas 
napretkom u svakom dobru. Čuvaj nas, Bože, od neprijatelja i rata, od raznih 
bolesti i gladi, od mržnje i nesloge, svađe i nemira.  
Sve nas, dobri Bože, nadahni duhom istine i ljubavi da služeći i međusobno 
se bratski ljubeći, slavimo tebe, višnjega vladara, sada i u nebeskoj domovini 
dovijeka. Amen. 

 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 27 (714); 7. srpnja 2019. 

14. nedjelja kroz godinu - godina C 

 



o AKTUALNO  

Razmišljanje uz nedjeljno Evanđelje 

Što je to mir, mir među ljudima? Složit ćemo se da mir nije jednostavno odsustvo 
rata. U političkom smislu velimo da je potrebno da svijetom vlada pravedan mir. 
Međutim, je li to mir o kojem Krist danas govori u evanđelju (Lk 10, 1-12.17-20). 

Naime, on poučava svoje učenike da u 
koju god kuću uđu najprije reknu: „Mir 
kući ovoj!“ Što to apostoli trebaju 
zaželjeti i donijeti svakoj kući? Kakav je 
to mir i što je to pravi mir uopće?  
Nije li povijest prepuna primjera 
ljudskih nemira i ratova? Toliki su 
vladari bili i veliki i snažni u svojim 

zemljama i onda im to nije bilo dovoljno: uvijek su htjeli i više vlasti i više zemlje i 
više podanika. Tako je bilo ali gotovo sa svim nama poznatim uspješnim 
vladarima tijekom povijesti. Što je drugo činio Aleksandar Makedonski? Što je 
činio Julije Cezar? Što su činili svi rimski vladari? Što je drugo radio Karlo Veliki? 
A Napoleon? A engleski kraljevi koji su stvarali svoje svjetsko carstvo na svih pet 
kontinenata? Konačno, što drugo čine moderni globalistički osvajači? Nadalje, 
nisu li Hitlera i Staljina i Musolinija veličali kao božanstva? Ne gledamo li i mi neke 
današnje veličine kao bogove? Nije li se čak i neka emisija zvala „Hrvatski idol“ 
ili tako nekako? I nikad mira. Uvijek neki nemir za još više vlasti, a vlasti i 
bogatstva nikad dovoljno… 
Za nas je duboko istinita pjesma Petra Preradovića čija prva kitica glasi: 
„Ljudskom srcu uvijek nešto treba / zadovoljno nikad posve nije, / Čim željenog 
cilja se dovreba, / sto mu želja opet iz njeg klije.“ Tu su naši nemiri i tu je izvor 
naše nesreće. Uvijek iznova žudimo, uvijek iznova tražimo više i više. Žudimo za 
bogatstvom, za posjedovanjem. Uvijek bolji mobitel, uvijek više odjeće, uvijek 
noviji modeli automobila ili kućanskih aparata, uvijek veća kuća ili stan, kuća za 
odmor… Uvijek više novaca. A onda, uvijek više vlasti i utjecaja u užoj i široj 
obitelji, u općini i u županiji… I – samo kad bismo to htjeli priznati! – sve se to 
svodi na ono da „budemo kao bogovi“, mali bogovi u kući, u obitelji, na ulici, na 
cesti, u gradu… A na koncu: mirni? Sretni? Zadovoljni? Nikada. Nemir i nemir. 
To je prava ovisnost: uvijek nam trebaju veće i veće doze i nikada dovoljno. 
Isus šalje svoje učenike da svakoj kući u koju uđu, navijeste mir. Upravo nam to 
Isus želi reći. Da je mir u Bogu, da je mir u smjernu i zadovoljnu srcu. Da je mir u 
dobrostivu srcu. Da je mir u ljubavi, dobroti, nježnosti. Da je mir u praštanju, 
strpljivosti, u malenim znacima pažnje, u malim radostima. Rekoše anđeli 
prigodom Kristova rođenja: „Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, 
miljenicima njegovim“ (Lk 2,14). Zato uskrsli Isus naviješta i želi mir svojim 
učenicima. Zato nam veli: „Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem.“ Želi nam reći 
da se ne smijemo dati opsjeniti varkama ovoga svijeta da nas može smiriti i mir 
donijeti išta što je isključivo od ovoga svijeta. Stvarno nisu neke pobožne, 
zastarjele fraze reći da je svijet prolazan i da nas ovaj svijet sam za sebe ne može 
usrećiti. Mnogi i premnogi su s gorčinom došli do kraja puta i uvidjeli da ih kao 

http://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2019&mj=7&dan=7


ljude nisu ispunili nikakvi užici, nikakva slava, nikakva vlast, shvatili su da na 
koncu ostaju sami sa svojim besmislom. Zato veli psalam: „Samo je u Bogu mir, 
dušo moja, samo je u njemu spasenje” (Ps 62,2). S druge pak strane, ako čovjek 
traži najprije kraljevstvo Božje, dobit će i na ovoj zemlji ono što mu treba, jer Bog 
ne želi biti prema nama stisnute šake, baš kako prekrasno veli jedan drugi 
psalam: „Uzalud vam je ustat prije zore i dugo u noć sjediti, vi što jedete kruh 
muke: miljenicima svojim u snu on daje” (Ps 127,2). 
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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  14. TJEDAN KROZ GODINU 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

8. srpnja 2019. 
Akvila i Priska 

07:30 + Ruža i Mato Gelo 

18:30 + Ivan i ob. Marijanov 

Utorak 

9. srpnja 2019.  
Marija od Propetog 

Isusa Petković 

7:30 + Mirko, Ivka, Ruža i ob. Sučić 

18:30 + Rene i Ivan Matoušek 

Srijeda 

10. srpnja 2019.  
Rufina, Viktorija 

07:30  Za zdravlje i uspjeh obitelji 

18:30 + Janja i Pavo Filkovac 

Četvrtak 

11. srpnja 2019.  
Benedikt 

07:30 + Ana Keliš 

18:30 + Stjepan i Ana Kovač 

Petak 

12. srpnja 2019.  
Proklo, Hilarije 

07:30  Na nakanu 

18:30 + Pavle i Zvezdanka Berišić 

Subota 

13. srpnja 2019. 
Majka Božja 
Bistrička 

07:30 + Stipo Sučić 

18:30 + Milka i Mile Orešković 

Nedjelja 

14. srpnja 2019.  
15. nedjelja kroz 

godinu  

09:00  Pro populo 

11:00 + Mislav Manojlović 

18:30  Za misionare naše provincije 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 
Jednom kršten zauvijek 

kršten. Dijete Božje. 
Pokoj vječni daruj im 

Gospodine. 

VJENČANI 

Nikola Rak & Tena Horvatić 

 

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 

Majka sedmero djece pokrenula Instagram 

profil kako bi pokazala da velika obitelj znači 

veliku radost 
NIŠTA IM NE FALI - Mala djeca ne trebaju puno; ona samo žele biti 

sa svojim roditeljima…  
Poljakinja Agnieszka, majka 

sedmero djece, prije godinu dana 

je pokrenula obiteljski Instagram 

profil kako bi pokazala da nema 

ničega neobičnijeg i ljepšeg od 

života u obitelji – velikoj 

obitelji. Ovaj oblik aktivnosti na 

društvenoj mreži ona naziva 

„obiteljski apostolat“, a jedan od 

ciljeva joj je i razbiti mit da 

majke velikih obitelji nemaju prilike rasti na osobnom nivou. 

“To mi daje priliku da pogledam našu djecu u oči i vidim je li sve dobro ili su 

zabrinuta u vezi nečega. To je vrijeme za razgovor i planiranje dana. Ne bih 

mogla zamisliti da nemamo takav ‘sastanak”, objašnjava Agnieszka. 

Život velike obitelji, dakako, uključuje i brojna odricanja pa djeca ponekad 

nasljeđuju odjeću, potrepštine se kupuju u diskontnim dućanima, a umjesto 

putovanja na odmor, ova obitelj ide u posjet bakama i djedovima. 

No, Agnieszka tvrdi kako nijedno putovanje nije tako uzbudljivo kao živjeti pod 

istim krovom s puno djece, te da se ona ne žale na svoj život. „Mala djeca ne 

trebaju puno; ona samo žele biti sa svojim roditeljima… Ne bi im ništa značilo 

da ih odvedem na kraj svijeta ako bi cijelo vrijeme proveli na svojim mobitelima 

pokušavajući otkriti što rade njihovi prijatelji“, objašnjava. 

To je jedan od razloga zašto ova majka svojoj djeci ne dopušta korištenje 

društvenih mreža. „Želim da moja djeca imaju vremena za razmišljanje. Imam 

dojam da ljudi prestanu razmišljati kada imaju pametne telefone. Svi samo bulje 

u ekran“, kaže Agnieszka, naglasivši kako nije riječ samo o zabrani nego i da 

često razgovara s djecom o tome. 

Život može biti ljepši ako umjesto ispraznih užitaka, znamo uživati jedni u 

drugima. 

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. 

https://www.instagram.com/familyfunbymum/?hl=en
https://www.instagram.com/familyfunbymum/?hl=en
mailto:filipjakov.vukovar@ofm.hr

