
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas je 15. nedjelja kroz 

godinu.  
o Ovoga tjedna slavimo neke 

značajnije blagdane.  
o U ponedjeljak se spominjemo i 

sv. Bonaventure, crkvenog 
naučitelja. Njegov kip nalazi se u 
svetištu naše crkve.  

o U utorak slavimo BDM Gospu 
Karmelsku. 

o U subotu slavimo proroka Iliju, 
zaštitnika naše Nadbiskupije. 

o U dobroj namjeri primite upute u 
ovim Oglasima kako provesti slobodno vrijeme sa svojom obitelji. Ima više 
prijedloga, koji puta je dobro prisjetiti se kako je važno biti u punini sa svojom 
obitelji. 

Kako provesti slobodno vrijeme sa svojom obitelji 
„Slobodno vrijeme“ mnogim zaposlenim roditeljima danas zvuči poput luksuza.  

Važno je istaknuti zbog čega je važno provoditi slobodno vrijeme s obitelji.  

Kada imate više vremena, s cijelom obitelji zaigrajte neku od društvenih igara. 

Čitajte svojem djetetu od najranije dobi, već i prije navršene prve godine života.  

Organizirajte obiteljske izlete, putovanja na more, na selo, gdje će te se osjećati 

ugodno. Kad idete na godišnji odmor organizirajte ga tako da možete povesti sa sobom 

svoju djecu, nemojte ih ostavljati na čuvanju bakama i/ili tetama.  

Kućni poslovi su vrlo produktivan način za podučavanje odgovornosti kod djece. Ti 

poslovi trebaju biti u skladu s djetetovim uzrastom.  

Obiteljski hobi odličan je za provođenje slobodnog vremena: to može biti kuhanje, 

pecanje, odlasci na utakmice, vrtlarstvo, voćarstvo, njega cvijeća, izrađivanje predmeta, 

vožnja biciklom ili rolanje, izleti itd.  

Zajedničke tjelesne aktivnosti važne su za razvoj djeteta , jer ne samo da jačaju tijelu 

već pomažu u izgrađivanju ličnosti, povećavaju motivaciju i upornost. 

Izvedite djecu u kino, kazalište, na koncert, klizanje ili u neku kreativnu igraonicu, ali 

nemojte ga ostaviti samoga i na čuvanju tetama koje tamo rade, nego budite s njim i 

podijelite to iskustvo.  

 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 28 (715); 14. srpnja 2019. 

15. nedjelja kroz godinu - godina C 

 



o AKTUALNO  

Razmišljanje uz nedjeljno Evanđelje 

Čovjek je upao među razbojnike. Oni nisu imali prema tome čovjeku nimalo 
razumijevanja ni sućuti. Prvo ga opljačkaše, svukoše mu odjeću, izraniše i onda još 
ostaviše pokraj puta da u onoj pustinji umre od rana i od strašne dnevne žege i noćne 

studeni. To je tajna ljudskoga zla. Uvijek se umnaža 
kao korov, širi se poput zarazne bolesti. Razbojnicima 
nije bilo dovoljno opljačkati čovjeka, nego ga još i 
izraniše i ostaviše u životnoj opasnosti. 
Čovjek leži gol uz put, polumrtav na žarkom 
pustinjskom suncu. Prolazi svećenik. Vidje ga i 
zaobiđe. Čovjeku se možda žurilo. Možda se pobojao 
da razbojnici i njega iz zasjede ne napadnu. Možda 
se bojao zamke. Konačno, nije se htio miješati u 
problem drugih ljudi. Žuri kući svojoj obitelji nakon 
službe u hramu. 
Sunce se već polagano spušta. Čovjek leži gol pokraj 
puta, teško ranjen. Za koji sat će i noć. Ako ostane 
onako gol preko noći, sigurno će stradati od studeni. 

Prolazi i levit. Vidje ga i zaobiđe. Tko zna što je bilo u glavi toga levita? Možda je 
žurio da stigne kući prije mraka. Evo, nakon onog grijeha razbojstva i okrutnosti, sada 
smo vidjeli ocrtan drugi grijeh – bešćutnost. Ravnodušnost. A bili su to ljudi od koji se 
to nikako nije moglo očekivati. Onaj nesretni ranjenik bio je Židov, dakle, sunarodnjak 
svećenika i levita. Nadalje, svećenik i levit, kao službenici hrama po sebi bi trebali biti 
osjetljiviji za vršenje Božje zapovijedi ljubavi i milosrđa. Kako li je strašna bešćutnost! 
Kako li je samo u nekoliko rečenica opisana veličina onoga Samarijanca! To 
jednostavno moramo nabrojiti. Prvo, Samarijanac je vidio ranjenika. Dakle, nije bio 
zabavljen samo sobom. Zapazio je potrebita čovjeka. Drugo, sažalio se. Nije bio 
bešćutan. Treće, pristupio je ranjeniku. Ušao je u rizik da i sam strada od razbojnika 
koji, možda, čekaju u zasjedi. Četvrto, povije rane i zalije ih uljem i vinom. Potrudio 
se i još potrošio svoje ulje i vino. Peto, posadio ga je na svoje živinče. Kraj svoje 
životinje Samarijanac je morao nastaviti put pješice! Šesto, smjestio ga u gostinjac i 
platio smještaj spreman još platiti bude li ustrebalo. Dva denara su bile dvije nadnice. 
Zbrojimo. Samarijanac je ušao u rizik da strada. Potrošio je svoje vrijeme, svoje ulje 
i vino, svoj novac, „potrošio“ je i svoje noge. I sve to za Židova, on, Samarijanac. 
Želimo li i mi biti kao onaj Samarijanac trebamo kao prvo primijetiti. I mi tu znademo 
griješiti. Vidimo jad i nevolju i onda okrećemo glavu. Velimo kako to nisu naše brige. 
Naravno, ne mora to značiti da se miješamo u poslove drugih ljudi, ali toliko toga 
možemo učiniti. Pomoći u različitim akcijama, biti pri ruci našim bližnjima. To se 
svakodnevno i više puta u jednom danu očituje u našem susretu s našim ukućanima, 
a i običnim ljudima koje susrećemo na poslu i na ulici. Koji put jednostavno ne vidimo 
naše najbliže, naše ukućane, ne želimo ih vidjeti. Učahurimo se bolesno, 
samodopadno i sebično samo u svoje probleme i u svoj život, da uopće ne primijetimo 
da naš najbliži žudi za našom pažnjom, pohvalom, lijepom riječju. Ne vidimo da 
možemo našim bližnjima pomoći. Pogledamo li koji put iskreno u oči naše najbliže i 
upitamo li ih: „Kako ti je? kako se osjećaš? Mogu li ti u nečemu pomoći? Hoćeš li da 
ti donesem čašu, da ti pomognem oko spremanja? Možeš mi reći što je bilo, koji te 



problemi muče…?“ Imaju li naši najbliži dojam da nam je stalo do njih, da smo uz 
njih, da ih primjećujemo? Nažalost, kad je u pitanju naš bližnji u potrebi, koliko li se 
puta i za nas može reći: „Vidje ga i zaobiđe". Konačno, ne tražiti javna priznanja. Bog 
je onaj koji vidi, koji zna. Mi činimo dobro jednostavno zato što je to dobro. A onda – 
koliko smo puta to iskusili! – kad učinim dobro, ja se osjećam obogaćenim čak do te 
mjere da zapravo ja primam više od onoga što sam dao. Takav je Bog. On se ne da 
darom nadmašiti. 
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AKTUALNO 

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 

  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  15. TJEDAN KROZ GODINU 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

15. srpnja 2019. 
Bonaventura 

07:30 + Martin, Matko, Šima i ob. Bošnjak 

18:30  Nestali Josip i Vladimir Jurčić 

Utorak 

16. srpnja 2019.  
Marija od Propetog 

BDM Karmelska 

7:30 + Vlado Žanić 

18:30 + Danica Medić i ob. Vukšić 

Srijeda 

17. srpnja 2019.  
Hijacint, Branko 

07:30 + Georg i ob. Huc 

18:30 + ob. Zeljko 

Četvrtak 

18. srpnja 2019.  
Emilija, Ljuba 

07:30  Za zdravlje 

18:30 + Stjepan Hegeduš 

Petak 

19. srpnja 2019.  
Zora, Zlata 

07:30 + Jozo Zirdum 

18:30 + Mirko Ištuk 

Subota 

20. srpnja 2019. 
Ilija prorok 

07:30  Na nakanu za fra Marijana i sestru Anu 

18:30 + Stjepan Rapan 

Nedjelja 

21. srpnja 2019.  
16. nedjelja kroz 

godinu  

09:00  Pro populo 

11:00 + Ilija i Ivan Buovac 

18:30 + Jakob i Ana Jovanović 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 
Jednom kršten zauvijek 

kršten. Dijete Božje. 
Pokoj vječni daruj im 

Gospodine. 

VJENČANI 

Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja. 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje 

Želiš li biti sretan u životu? Evo što ti je činiti 
Život je zadaća. O ispunjenju te zadaće ovisi hoćeš 
li biti sretan u životu ili će tvoj život biti promašaj. 
Darovan ti je ovaj dan koji je pred tobom. On ti je 
dobra prilika. Što ćeš s njime učiniti?  
Dan možeš promašiti bezbrojnim lutanjima 
prostorima, ulicama, nazivanjem prijatelja ili 
gubljenje vremena u nevažnome čitanju, slušanju, 
zastajkivanju. Možeš se prepustiti beskorisnom 
drijemanju. Isto tako taj dan može postati osloncem kojim ćeš se oslanjati u svojoj 
budućnosti. Sve ono što si u prošlosti krivo učinio, danas možeš popraviti. 
Danas možeš napisati pismo na koje se već dugo od tebe traži odgovor. Danas 
možeš početi učiti jezik koji bi htio. Danas možeš posjetiti bolesnika, zatvorenika, 
prognanika. Danas možeš pročitati knjigu ili neko dobro štivo i obogatiti svoje 
srce. Danas možeš početi moliti odvažno, odlučno i ustrajno. Danas možeš 
završiti onaj posao koji već dugo čeka na tebe. Danas možeš nazvati prijatelja i 
obnoviti staro prijateljstvo. Danas se možeš trgnuti iz svoje letargije, obamrlosti i 
uspavanosti te započeti novi život. Danas možeš poći na ispovijed i skinuti sa 
sebe teret grižnje savjesti. Danas možeš početi učiti da konačno položiš ispit. 
Danas možeš početi vježbati da više ne budeš razdražljiv prema svome bračnom 
drugu, prema djeci, prema kolegama na poslu. Danas se možeš odricati, postiti, 
žrtvovati, darivati nekoga. Danas možeš, dakle, obogatiti svoj dan. Prepustiš li 
još jednu priliku, ostavit ćeš za sobom još jedan prazan dan koji će te opterećivati, 
činiti razdražljivim i pomalo rastakati. Pred tobom je, dakle, život i smrt. Na tebi je 
da biraš. 
Zemljom prolaziš samo jednom. I ovaj dan ti je samo jednom darovan. On se 
nikada više neće vratiti. Što danas načiniš, u vječnosti ćeš uživati. Sve što danas 
propustiš, nikada više nećeš nadoknaditi. Vrijeme je dar u kojem rastemo ili u 
kojem se snizujemo. 
Stari Rimljani govorili su: Nulla dies sine linea – nijedan dan bez povučene crte. 
Život je borba – kaže Sveto pismo. Svaki dan treba iznova uzeti svoj križ – kaže 
Isus – kako bi mogao biti njegovim učenikom. 
Svijet u kojem živimo suprotstavlja nam se. On te želi zaustaviti da ideš u susret 
životu. Sve oko tebe sprečava te da činiš dobro djelo, da učiniš novi korak, da 
ispuniš svoje vrijeme. Tek ispunjeno vrijeme je vječno vrijeme. Valja ti se boriti, 
opirati i odricati. 
Najprije se pomoli Bogu da dobiješ snagu kako danas ne bi promašio dan, već 
ga ispunio. Uvečer bit ćeš sretan jer je za tobom ispunjen dan na koji se možeš 
zauvijek osloniti.             Preuzeto sa stranice bitno.net. 

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

