
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o Danas je 19. nedjelja kroz godinu, ujedno se 
spominjemo i sv. Klare.  

o  Dana, 14. kolovoza, povodom obilježavanja 

„Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih 

logora tijekom Domovinskog rata“ i 27-e 

obljetnice posljednje velike razmjene logoraša 

iz srpskih koncentracijskih logora, 

upućujemo svoje molitve za sve preminule i 

preživjele logoraše.  

o  U srijedu, 14. kolovoza, kao Župa sv. Filipa i 

Jakova, hodočastimo u Gospino svetište u 

Ilači. Autobus kreće iz dvorišta Franjevačkog 

samostana u 17 sati, a staje na svim 

autobusnim stanicama u ulici Bana Josipa 

Jelačića. Povratak je u 20,30 sati. Cijena je 20 kn. 

o  U četvrtak je svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije ili Velika Gospa. 

Svete mise u našoj crkvi sv. Filipa i Jakova su u 10:00 i u 18:30. U kapeli sv. 

Roka sv. misa je u 7,30 sati. Preporučamo vam hodočašće u marijanska svetišta 

koja su u našoj blizini kao što su Ilača ili Aljmaš.  

o  U petak, 16. kolovoza, u Kapeli sv. Roka, u 9 sati slavimo zavjetnu svetu misu 

Grada Vukovara. Pozivamo vas da zajedno proslavimo blagdan sv. Roka. 

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

ILAČA – GOSPINO SVETIŠTE „NA VODICI“ 
Naša najbliža marijanska svetišta su Aljmaš i Ilača. Već je lijepa tradicija 
da Vukovarci u predvečerje svetkovine Velike Gospe, 14. kolovoza, 
hodočaste u marijansko svetište „na Vodici“ u Ilaču. Već od 16 sati počinje 
ispovijed, a svete mise su u 19,00,  21,00 i 23,00 sati. Nakon mise u 21,00 
je već tradicionalna procesija sa svijećama oko Gospina svetišta. Na sam 
dana Velike Gospe svete mise bit će u 7,00 9,00, 10, 30, te poslije podne u 
16,30 i 19,00 sati. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 32 (719); 11. kolovoza 2019. 

19. nedjelja kroz godinu - godina C 

 



AKTUALNO 
 Uznesenje Blažene Djevice Marije - Velika Gospa 

Svake godine 15. kolovoza slavimo svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije; 
ona je dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu. Svetkovina uznesenja Blažene 

Djevice Marije dušom i tijelom na nebo, svetkovina je koja 
nas ispunja iznimnom radošću i prožima osjećajima 
istinske vjere i duboke nade. Jer slavimo konačni milosni 
Božji zahvat kojim je živi Bog Isusovu i našu Majku Mariju 
obdario pobjedom nad smrću i cjelovitom proslavom u 
nebesima. Tako ona sudjeluje u slavi svoga božanskoga 
Sina koji je smrt pobijedio svojim uskrsnućem. S njime je, 
stojeći pod križem, sudjelovala u njegovoj patnji za 
spasenje ljudi, uronjena sva u more bola ali i u ljubav kojom 
Isus otkupljuje svijet. Ovaj čin Božje milosti nije nikakva 
iznimka, nego vrhunac i kruna Božjeg djelovanja u Mariji 
koja je od samog začeća bila milosti puna, te je kao takva 
neopozivo i potpuno surađivala s Bogom kao sudionica 

plana spasenja. I upravo zato, svjestan njezine uloge, sveti Ivan Damaščanski će 
ukazati na njezino dostojanstvo poradi kojega je zaslužila tijelom i dušom postati 
stanovnicom neba, pridružujući se svome Sinu: „Danas se Djevica koja je 
neoskvrnjena i nije prijateljevala sa zemaljskim strastima, već se hranila nebeskim 
mislima nije vratila u zemlju. Budući da je živo nebo, nastanila se u nebeskim 
šatorima." No upravo zato jer je primila Sina Božjega u svoj život, bila je potpuno 
ispunjena životom koji ne dopušta pristupa, blizine i utjecaja smrti. Noseći u svom 
biću njega koji je Život, primila je neizrecivu zaštitu, te je i u trenutku preminuća bila 
pobjednica nad smrću, o čemu Damaščanski odvažno promišlja: „Danas se riznica, 
bezdan milosti, prekriva smrću što nosi život. Bez straha pristupa smrti ona koja je 
rodila njezina uništitelja, ako uopće smijemo nazvati smrću Djevičino najsvetije 
preminuće koje daje život. Kako da ona koja je bila snažni izvor istinskog života za 
sve postane podložna smrti? Ipak se prepušta odredbi vlastitoga poroda. Kao kći 
staroga Adama isplaćuje predačke dugove jer ih nije otklonio ni njezin Sin, sami život. 
Budući da je Majka živoga Boga, dostojno je što je prenesena  njemu.“ 
Doista, Marija nije bila uznesena na nebo tijelom i dušom sama po sebi ni svojom 

snagom, nego po zajedništvu sa svojim Sinom koji je i sam okusio i pobijedio smrt. 

Spašena je po njegovim zaslugama, ali je spašena potpuno jer je imala neprocjenjive 

zasluge kao njegova Majka. Vjerna Božjoj milosti i planu podarila mu je savršeni i 

prečisti ljudski život, a on je nju zauzvrat obdario nebeskim i božanskim neizrecivim 

životom. Tako je ona po zaslugama njegova spasenjskog djela nagrađena za zasluge 

koje je imala prema njemu kao majka i hraniteljica koja mu je omogućila da postane 

čovjekom. Ova Marijina pobjeda nad smrću, izvojevana po neizrecivom zajedništvu 

sa Sinom Isusom, razlog je posvemašnje radosti za svakoga od nas. Ma koliko 

Marijino uznesenje bilo osobit događaj i dar milosti, ono ipak nije nikakva iznimka jer 

je ona samo prva koja je ostvarila Božji plan koji se tiče i svakoga od nas. Pozvani 

smo stoga učiti na njezinu primjeru, ali i tražiti njezin zagovor, kako bismo poput nje 

težili pravom jedinstvu s njezinim Sinom i našim Gospodinom, čijim zaslugama i 



milošću smo i sami pozvani na milost cjelovitog spasenja i potpune pobjede nad 

smrću. Isus hoće da se u sudbonosnoj borbi i u svim našim nevoljama utječemo 

njegovoj i našoj Majci. Dušom i tijelom ona je na nebu, ali majčinskim srcem ljubi 

svakoga na zemlji. Crkva je u njezinu Srcu; ona je u srcu vjernika. Budimo stoga 

vjerni Isusu poput Marije, kako bi i nas jednom obdario slavom nebeskom u kojoj 

ćemo ga zajedno s nebeskom Majkom, svim anđelima i svetima hvaliti i slaviti 

zauvijek. 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 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  19. TJEDAN KROZ GODINU 

dan i spomen sat  nakana 
Ponedjeljak 

12. kolovoza 2019. 
Ivana Franciska de 

Chantal 

7:30 + ob. Madunić 

18:30 + Mihajlo i ob. Hajnhal 

Utorak 

13. kolovoza 2019.  
Poncijan i Hipolit 

7:30 + ob. Čović i Bašić  

18:30 + Marija, Gustika i Marinko 

Srijeda 

14. kolovoza 2019.  
Maksimilijan Kolbe 

07:30 + Na čast BDM za ozdravljenje 

18:30 
 Za sve nestale i poginule branitelje i 
logoraše 

Četvrtak 

15. kolovoza 2019.  
Velika Gospa 

10:00 + Ivan Glad  

18:30  U zahvalu BDM i sv. Antunu 

Petak 

16. kolovoza 2019.  
Rok  

07:30 + Franjo, Kata i Mate Mandić 

18:30 + Zahvala Majci Božjoj 

Subota 

17. kolovoza 2019. 
Miron, Natalija 

07:30 + Tomo Bilić 

18:30 
+ Ljubica i Petar Moskalj i Aleksander 
Hafner  

Nedjelja 

18. kolovoza 2019.  
20. nedjelja kroz 

godinu  

09:00  Pro populo 

11:00 
+ Marica i Pavao Bajac i Gabrijel 
Tadijanović 

18:30 
+ Stjepan, Stana, Adam i Elizabeta 
Kolar 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 

Robert Konjević 
+ Anka Mađarević (1948) 

+ Zdravko Dvojković (1948) 

VJENČANI 

Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja. 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje 

DJEVICA MARIJA - KRALJICA HRVATA 
Najviše crkava i kapela na 

našem tlu sasvim sigurno 
posvećeno je Presvetoj 

Bogorodici, Blaženoj Djevici 

Mariji. Bedeković piše (g. 1752.) o 

Hrvatima da su izvanredno pobožni 

prema Blaženoj Djevici Bogorodici 

Mariji, i da nju sasvim osobitom 

pobožnošću časte kao svoju 

Pokroviteljicu, Odvjetnicu i 

Zaštitnicu, pa citira Andriju 

Eggerera iz g. 1673. koji hrvatsko 

kraljevstvo zove »katoličkim i 

marijanskim kraljevstvom«.  
Hrvati joj pjevaju Kraljice 

Hrvata; pjesma je, doduše, nastala u 

novo doba, ali ideja je starija. Po 

Bedekoviću vjernici su u njegovo 

vrijeme Mariji u čast; - pa i seljaci, makar slomljeni od dnevnog posla – svaki tjedan u 

subotu postili, a u predvečerje njezinih blagdana nisu jeli ništa kuhano.  

Marijanska svetišta već odavna postadoše žarišta duhovnog osvježenja za 

vjernike, i ona su to još danas. Hodočašćenje je bilo jedan od veoma važnih oblika 

duhovnog zalaganja na našem tlu: u ova vremena ključni hodočasnički punktovi na osobit 

način ostaju marijanska svetišta, gdje se ponajčešće štuju stare Marijine slike (ikone) ili 

kipovi uz koje je vezano vjerničko iskustvo o čudotvornoj pomoći u nevoljama i 

stiskama.(...)  
Marijanska hodočašća uključuju u pojedinim krajevima zavjetne pokorničke 

čine, a u pravilu znače mjesta gdje se vjernici u sakramentu pokore od grijeha čiste i 

pričešćuju Tijelom Kristovim za osobno obraćenje i obnovu duha. 

Nije moguće ukratko opisati opsežnost duhovnih ponuda koje duhovnom životu i danas 

pruža u našem hrvatskom katoličkom narodu sve ono religiozno događanje koje se stječe 

oko Bogomajke kao svoga žarišta i nadahnuća, od svakodnevne molitve Marijine krunice, 

pojedinačno ili u obiteljima, pobožnosti Marijina svibnja ili listopada, do nošenja 

škapulara ili medaljice, pobožnosti prvih subota i molitve anđeoskog pozdrava Anđeo 

Gospodnji nekoliko puta na dan – ujutro, u podne i navečer.  

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

