
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o Danas je 16. nedjelja kroz godinu.  
o Sutra, u ponedjeljak, nekolicina naših 

mladih zajedno s fra Matijom i drugim 
mladima iz Franjevačke mladeži osječkog 
područnog bratstva kreću na Franjevački 
hod. Ove godine pješačit će od Veliškovaca 
do Požege. Nakon sedam dana pješačenja 
poći će autobusom u Asiz, grad sv. Franje, 
gdje će primiti Porcijunkulski oprost. 

o U ovome tjednu slavimo:  
- U ponedjeljak Mariju Magdalenu, kirvaj u Tompojevcima, 
- u četvrtak sv. Jakova apostol, kirvaj u Ilači, 
- u petak roditelje Blažene Djevice Marije, sv. Joakima i Anu 

o  Organiziramo akciju prikupljanja pomoći za liječenje Maria Hadića. Mario je 
nakon prometne nesreće još uvijek bez svijesti. Trenutno se nalazi u 
Krapinskim toplicama gdje mu u ovakvom stanju najviše mogu pomoći. Na 
posljednjoj stranici ovoga župnog listića pročitajte pismo njegove sestre Mateje. 
Svoj prilog možete staviti u škrabicu (kutija) koja se nalazi u sredini crkve.         
U ime obitelji Hadić od srca hvala. 

o Preporučujemo vam vjerski tisak. 

Molitva za bolesnog Marija 
Svemogući i vječno živi Bože, snago bolesnika! Hvala ti za dar 

ljudskog života, a osobito za obećanje vječnog života. Mi znamo da si 
uvijek blizu svima koji su slomljena srca, svim siromasima, slabima i 

bolesnima. Bože koji si pun nježnosti i sućuti, primi molitve koje ti 
upravljamo za Marija koji je stradao u prometnoj nesreći. Njegovom 

tijelu i duši obnovi snagu, umnoži mu vjeru i pouzdanje u tebe. Bože, 
izvore svake jakosti, pogledaj ga i svojom božanskom moći podrži ga u 

njegovim naporima da dođe do svijesti i ozdravljenja.  
Daj da sve više i više bude znak tvoje preobrazujuće ljubavi.  
Daj da svi uvide da si ti ljubazni Otac i Bog milosrđa. Amen. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 29 (716); 21. srpnja 2019. 

16. nedjelja kroz godinu - godina C 

 



o AKTUALNO  

Odmor i druženje s Bogom je pravo slavljenje nedjelje 

Danas je nedjelja. Hrvatska riječ nedjelja želi ti sugerirati da ne djelaš, da danas 
ne radiš. Na tebi je da odložiš svoj alat, da odložiš muku i tjeskobne brige i da se 
ne brineš za svoje sutra, jer sutra će se brinuti samo za sebe. Isus kaže: Potrebno 

je dopustiti da odmor i mir uđu u tebe. Još 
više od tebe se traži da se danas družiš s 
Bogom, da se s Njime posavjetuješ. 
Danas je prilika da od Boga tražiš da te 
ispuni snagom i okruni uspjehom tvoja 
djela. 
Čovjek je velik prema tome kako se 
odmara a ne kako radi. Što želim time 
reći? Odmaranjem čovjek je spreman čuti 
Božja nadahnuća, prikupiti snagu za svoj 

posao, postati kreativnim i uspjeti u tome što radi. Ako, naprotiv, samo radi ne 
očekujući nikakvu pomoć i nadahnuće, ne tražeći snagu, umarajući se, on će 
upropastiti svoj posao. Bog je stvorio čovjeka i naredio mu da obrađuje i mijenja 
zemlju. Bog je izvor čovjekova života. Odijeljen od Boga čovjek postaje 
nesposoban živjeti te ulazi u prostore smrti. Bez mene ne možete učiniti ništa, 
govorio je Isus. Prema tome odmor, trenuci u kojima dobivamo Božju snagu, Božji 
savjet, Božje druženje i pomoć za rad jest garancija uspjeha u radu. Pravilo 
kršćanske tradicije kroz tisućljetnu povijest je: moli i radi. Rad je poput tijela, a 
molitva poput duše. Vječna veličina čovjekova je u njegovoj duši, a ne u tijelu bez 
duše. Čovjekovo tijelo bit će to ljepše što je njegova duša čestitija, zdravija, 
ljepša. Zao čovjek tjelesno je ružan, jer grešna duša nagrđuje i tijelo. Moli se da 
bi mogao dobro raditi, radi marljivo kako bi imao potrebu da još više moliš. 
Isus voli čovjeka. On je spreman sve za čovjeka učiniti kako bi mu pomogao, 
utješio ga i ohrabrio. Kad je u Kani galilejskoj nestalo vina na svadbi, on je bio 
spreman učiniti čudo kako bi izbavio mladi bračni par od sramote. Isus je to čudo 
učinio na nagovor svoje majke. I sluge su na nagovor Marije, Isusove majke, 
povjerovali da će Isus učiniti čudo. Biser Isusova prvog čuda na svadbi u Galileji 
jesu Marijine riječi: Učinite sve što vam kaže. Oni su to učinili. I vidjeli čudo. On 
im je rekao da napune posude s vodom i da ih ponesu na stol. Bila je to zapovijed 
koju nitko razuman i razborit ne bi poslušao. Oni su poslušali u uvjerenju da će iz 
vode postati vino. Gledali su vodu u posudama, ali vidjeli su vino u svome duhu. 
Vjerovati Isusu, činiti onako kako on kaže, znači vidjeti stvarnost onakvom kako 
o njoj govori Isus. Jer mi vidimo izvanjsko lice stvarnosti, a Isus vidi iznutra. Učini 
onako kako ti Isus kaže. To je svjetlost tvoje budućnosti. 
Ako se danas dovoljno odmaraš, a onda pođeš na svetu misu, čuješ i poslušaš 
Božju riječ, bit ćeš na Božjoj liniji. Odmor i druženje s Bogom je pravo slavljenje 
nedjelje. Osjetit ćeš da se u tebi mnogo toga mijenja, da gledaš na život i posao 
drukčije, da prikupljaš nova nadahnuća i nove snage. Kao da se voda tvojih 
površnih misli pretvara u dobro vino novih pothvata. 



Pokušaj ove nedjelje upamtiti bar jednu misao iz evanđelja ili propovijedi i 
ponavljati je tijekom tjedna. Vidjet ćeš da te Božja riječ preoblikuje i jača. Božje 
riječi su, naime, pune duhovne, Božje sile, koja se pretače u tvoje srce. Tko 
prihvati i očuva Isusove riječi, taj ljubi Isusa i u njemu se Isus nastani te ga štiti i 
jača. Isusovom snagom možeš sve. Načini taj korak danas. Nešto novo u tvom 
životu. Vidjet ćeš, svjetlo će te obasjati. 
 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 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  16. TJEDAN KROZ GODINU 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

22. srpnja 2019. 
Marija Magdalena 

07:30  Za duše u čistilištu 

18:30 + Tomislav Čolak 

Utorak 

23. srpnja 2019.  
Brigita Švedska 

7:30 + Mate i Rade Pehar i Zdenka Kordić 

18:30 + ob. Biško i Škegro 

Srijeda 

24. srpnja 2019.  
Sarbelije Makhluf 

07:30 + ob. Bosanac 

18:30 + Mario Klir 

Četvrtak 

25. srpnja 2019.  
Jakov apostol 

07:30 + Jela Zeko  

18:30 + Ivan Mađaroš 

Petak 

26. srpnja 2019.  
Joakim i Ana  

07:30 + Anica Džajić 

18:30 + Marin i Marija Ceranac 

Subota 

27. srpnja 2019. 
Klement Ohridski 

07:30 + Đuro Bello 

18:30 + Mato i Mila Rubić 

Nedjelja 

28. srpnja 2019.  
17. nedjelja kroz 

godinu  

09:00  Pro populo 

11:00 + Ana Mađarević i Franjo Palinkaš 

18:30  Nestali Darko Bilušić 

 
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 

PISMO SESTRE ZA SVOGA BRATA 

Moja obitelj trenutno prolazi kroz 
najteže razdoblje. 

Moj brat Mario vodi najtežu borbu u 
svom životu. Borbu za život. I on ovisi 
o pomoći drugih da ide naprijed. 

Put do njegovog oporavka je vrlo dug, 
težak i naporan. 

Nakon teške prometne nesreće u 
kojoj je zadobio teške ozljede mozga, 
on je i nakon tri mjeseca i dalje bez 
svijesti. 

Nažalost morala sam srednju školu 
zamijeniti za bolnicu, ne mogu se 
vratiti dok mu nije bolje. Naš život je 
stao toga dana. 

Moja i majčina predanost njemu, i 
cjelodnevno boravak uz njega u 
njegovoj bolničkoj sobi, nažalost ne 
mijenjaju činjenicu da nam treba 
toliko potreban novac za daljnje liječenje i terapije. 

Zahvalni smo na svakoj pomoći za njegov oporavak. Oboje smo djeca 
preminulog hrvatskog branitelja i logoraša. 

Svi koji znaju mog brata Marija, znaju za njegov osmijeh, vedrinu i pozitivu koju 
širi gdje god se pojavi. Pomozite mi da vratimo taj osmijeh na njegovo mlado 
lice, a mene u školske klupe. 

Broj računa za donacije (IBAN) glasi na moju majku Snežanu Hadić. 

HR2323900013102229886 

HPB Hrvatska Poštanska Banka 

Kontakt broj mobitela je +385 95 533 0449.  

Hvala svima unaprijed. 

 

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

