
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas je 17. nedjelja kroz godinu.  

o Sljedeća nedjelja je prva u mjesecu kolovozu. 

Vašim molitvama i dobroti preporučujemo 

naše sjemenište i odgojne ustanove. Svoj dar 

možete staviti u škrabicu pod korom.  

o U tijeku je Franjevački hod na kojemu 

sudjeluju i naši mladi zajedno s fra Matijom. 

Pješače od Veliškovaca do Požege. Nakon 

sedam dana pješačenja poći će autobusom u 

Asiz, grad sv. Franje, gdje će primiti 

Porcijunkulski oprost. 

o U ponedjeljak slavimo sv. Martu, zaštitnicu 

naše zajednice sv. Marte, naših vrijednih žena 

koje redovito tjedno čiste našu crkvu.  

o U petak, 02. kolovoza, slavimo Gospu od 

Anđela kada možemo moliti, tražiti i primiti 

Porcijunkulski oprost za svoje grijehe, a zato 

je potrebno ispovijedati se i izmoliti molitve na 

nakanu Sv. Oca Pape: Vjerovanje, Očenaš, 

Zdravo Mariju i Slava Ocu. Uoči sv. mise bit 

će više svećenika za ispovijedanje.  

o Kroz tri tjedna u našem samostanu boravit će franjevački bogoslovi koji se pripremaju 

za svečane redovničke zavjete, tim činom za cijeli život stavljaju se u službu Bogu i 

ljudima. Preporučujemo ih vaše molitve.  

o Još danas prikupljamo pomoć 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. U ime obitelji Hadić od srca hvala. 

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

Molitva za redovnička zvanja 

Oče, pozvao si sve koji vjeruju u tebe da se usavršavaju u ljubavi nasljedujući 

Krista, tvoga Sina. Neka oni koje si odabrao služe tebi kao redovnici i neka 

priskrbe svojim životom uvjerljiv znak tvoga kraljevstva Crkvi i cijelome 

svijetu. Amen. 

 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 30 (717); 28. srpnja 2019. 

17. nedjelja kroz godinu - godina C 

 



o AKTUALNO  

Tajna sretnog i ispunjenog života 

“Ti živiš. Živjeti – što to za tebe znači? Živjeti duže, živjeti ljepše, živjeti korisnije 

ili živjeti punim životom. Jedna poslovica kaže. Pravi umjetnici života ne žive 

duže, ali žive više. 

Život ne možeš produžiti ni jednu 
sekundu. Život ne zavisi o tebi. U rukama 
si onoga koji ima vlast nad životom i nad 
smrću. Ma koliko se trudio, koliko god 
čuvao svoje sile i snage, ne znači da ćeš 
živjeti duže nego netko drugi. Isus 
kaže: Zašto se toliko uznemirujete. Zar 
možete samo za vlas produžiti život 

svoj? Ne postoje jela, ni načini života, ne postoje umjetne metode kojima bi se 
mogao život produžiti. Možeš cijeli život uzimati dijetnu hranu i poginuti negdje 
pod kotačima auta, na fronti ili nekom drugom smrću. Možeš cijeli život biti miran, 
opušten, ne naprezati se kako bi sačuvao snagu, a otrovati se hranom ili negdje 
drugdje stradati. Možeš čuvati sebe, ne pušiti i ne piti, ne uzimati pretešku hranu, 
hraniti se najrazboritije, pa ipak postoji mogućnost da ćeš umrijeti od neke bolesti, 
ili će ti zakazati neki organ. Nema načina koji bi jamčio duži život. 
No, postoji način života koji jamči bolju kvalitetu življenja. Jedeš li laku hranu, ne 
pušiš i ne piješ, nastojiš se moliti, razmišljati, znanstveno raditi ili ljudima oko sebe 
ne dosađivati i biti težak, na taj način živiš više, ali ne i duže. Nastojiš li se dobro 
odmoriti, poći u šetnju, odspavati, ne pretjerivati radom, bit ćeš sposobniji primati 
nadahnuća koja inače umoran ne bi mogao primati. Bit ćeš kreativniji, sposobniji 
uočiti stvari i život oko sebe pravednijim očima i pomoći drugima da i oni vide. 
Imat ćeš radostan život jer radost je podijeliti s drugima. Život i radost života, 
dakle, nije u dužini, nego u njegovoj dubini. Život ne teži ni uvis ni lijevo ni 
desno, kaže poslovica, već samo u dubinu. Odijevaš li se skromno i razumno, 
nije li ti stalo da budeš bogataš, a svoje vrijeme ne trošiš u dosadnim ćaskanjima 
i neprospavanim noćima, u zadimljenim prostorijama gostionica, plesnjaka i 
zabavišta, imat ćeš vremena i bit ćeš sposoban pronaći u knjigama i u ljudima 
mudrost koja će te voditi u dubine i dati tvome životu snage da raste u visine. 
Kvaliteta života nastaje tamo gdje korijeni tvoga života bivaju obnovljeni i 
pomlađeni. Drugim riječima, više ćeš živjeti obogatiš li se dubokim mislima, ako 
te svaki dan obraduje riječ koju čuvaš poput dragocjenog bisera, imaš li hrabrosti 
slušati mudre ljude, imaš li vremena svaki dan za oazu mira, tišine, molitve, 
usmjeravaš li se svaki dan na ono što je bitno. 
I patnja će pokopati tvoj život duboko da bi korijeni tvoga života mogli rasti u 
dubinu. O snazi i dubini tvojih korijena zavisi koliko će stablo tvoga života 
moći rasti uvis. O tome koliko će se razgranati stablo tvoga života zavisi pak, 
kakve ćeš i koliko ćeš plodova moći u životu nositi. A koliko plodova nosiš, toliko 
ćeš više ljudi usrećiti. A koliko više ljudi usrećiš, to će biti tvoja sreća veća. Jer 
sreća je odsjaj sreće koju pružaš drugome. 



Ti možeš više živjeti, ali ne znači i duže. Više živjeti znači živjeti ovdje sretno, 
sadržajno, početi već na zemlji vječni život. Počni odmah, ne gubi vrijeme na 
sporedne stvari. Zapitaj se jesi li ti gospodar ili rob? Prijateljuješ li s Bogom 
ili ne? Na tebi je stvoriti odluku koja će te učiniti savršeno humanim. Hoćete li 
se ti i Bog pronaći? Hoćete li ti i Isus postati prisni prijatelji? Neka te 
dostigne ta sreća. 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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  17. TJEDAN KROZ GODINU 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

29. srpnja 2019. 
Marta 

07:30 + Josip i nestali Damir Kiralj 

18:30 + Finka Mihaljević 

Utorak 

30. srpnja 2019.  
Petar Krizolog 

7:30  Na čast BDM za zdravlje 

18:30 + Marijan Balić 

Srijeda 

31. srpnja 2019.  
Ignacije Lojolski 

07:30  Na nakanu za nećakinju 

18:30 + Janja Leško 

Četvrtak 

1. kolovoza 2019.  
Alfonzo Marija de 

Liguori 

07:30 + Mato Jagodić  

18:30 + Franjo Romoda 

Petak 

2. kolovoza 2019.  
Porcijunkula - 

Gospa od Anđela  

07:30 + Anđa Mak 

18:30 + Božica i ob. Sekulić 

Subota 

3. kolovoza 2019. 
Augustin Kažotić 

07:30  Za duše u čistilištu 

18:30 + Zora Pavlek 

Nedjelja 

4. kolovoza 2019.  
18. nedjelja kroz 

godinu  

09:00  Pro populo 

11:00 
+ Ivan, Janja, Josip (st.), Josip (ml.), 
Eva, Nikola i ob. Probojčević 

18:30 + Mato, Marica, Ivan i Mirjana Kovač 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 
Gabriel Kefer, Nina 

Šeremet Kalaica, Marko 
Međeši, Sara Kešinović 

Božo Topić (1955) 
Ivan Vatavuk (1957) 

 

VJENČANI 

Denis Kefer & Mirjam Lacić 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje 

MLADIĆI U PRIPREMI ZA SVEČANE ZAVJETE 

Prije svakoga značajnijeg događaja u životu pojedinca 

ili određene grupe, postoji posebno vrijeme koje je 

obilježeno pripremom za taj važan događaj. U 

Konstitucijama Reda manje braće stoji da je potrebno 

imati odulju pripremu prije polaganja svečanih 

zavjeta dok su Provincijski statuti precizniji i 

određuju razdoblje priprema na četiri tjedna. Pozitivni 

pravni propisi prepoznaju važnost i značenje koje u 

sebi nosi polaganje svečanih zavjeta te od kandidata 

zahtijevaju ozbiljno pripremno razdoblje.  

Ove godine organizator i domaćin priprema je 

Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 

predvođena s magistrom bogoslova fra Krunoslavom 

Kocijanom. S područja Hrvatske, te Bosne i 

Hercegovine na pripremama u Vukovaru se okupljaju  

24 mladića koji imaju namjeru ove jeseni u potpunosti 

posvetiti se Gospodinu i položiti svečane zavjete u 

Franjevačkom redu.  

Pripreme se održavaju od 27. srpnja do 24. kolovoza 

u Vukovaru i u Rovinju. Vrhunac priprema su 

duhovne vježbe koje su posljednjem tjednu u Rovinju.  

Svjedočanstvo jednog mladića 

„Priprema za svečane zavjete nikada ne prestaje, od 

onoga dana kada sam ušao u samostan sve do ovoga trenutka tik pred svečane zavjete 

pripremam se reći Bogu svoj svečani DA. Taj da koji ću izreći 4. listopada, satkan je od 

nepreglednog mnoštva malenih i jednostavnih da koji se svakodnevno događaju u 

jednostavnosti i običnosti redovničkog života. Iskustva zajedničkog, bratskog i nadasve 

franjevačkog načina života koji nas neumitno oblikuje kroz godine početne formacije, od 

postulature, preko novicijata do klerikata spremaju nas za ovaj trenutak. Trenutak je to 

uistinu velike radosti i svojevrsni vrhunac redovničkog života. Pripreme su veliki dar 

svakome kandidatu. Prigoda je to promisliti o vrijednosti vlastitog poziva. O velikom i 

nezasluženom daru redovničkih zavjeta, o vlastitoj malenosti i neznatnosti te Božjoj 

veličini i čudesnoj promisli Njegove volje u kojoj je baš mene izabrao“ 

 

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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