
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o  U ovome tjednu, u četvrtak slavimo 

Blaženu Djevicu Mariju Kraljicu, u 

subotu sv. Bartola.  

o  Najavljujemo hodočašće u Aljmaš 

(7. rujna). Hodočaste sve tri 
vukovarske župe. Polazak autobusa 
je u 8 sati od Veterinarske stanice, a 
autobus će stajat na svim stajalištima 
u Ulici S. Radića, u centru i u 
Županijskoj ulici. Uz hodočasničku 
misu u 11 sati, bit će prigode za 
sakrament pomirenja (od 10:00 sati), pobožnost križnog puta (u 8:45) i molitvu 
svete krunice (u 13:00). Participacija je 20 kn. Prijave primamo u sakristiji nakon 
mise i u župnom uredu u radno vrijeme. 

o  Najavljujemo hodočašće Gospi od Hrasta, u nedjelju, 15. rujna. 

o Najavljujemo Tečaj priprave za sakramenat ženidbe koji će početi u 
utorak, 10. rujna s početkom u  19,00, nastavlja se 11. i 12. rujna, a zatim 
17., 18., i 19. rujna. Svi oni koji se planiraju vjenčati u Crkvi obvezni su 
pohađati ovaj tečaj.  

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

MOLITVA ZARUČNIKA 

Bože, izvore dobrote i ljubavi, ti si nas stvorio na svoju sliku i vodio nas svojom 

prisutnošću, a u čudesnoj si providnosti isprepleo naše životne putove.  

Darovao si nam ljepotu zaljubljenosti i dopustio da jedno u drugome vidimo 

tragove tvoje radosti. 

Ti budi središte svakoga našeg dana, sigurnost naše združenosti i povjerenja, 

oslonac za izgradnju nebeskoga kraljevstva. 

I daj da svima koji nas susreću budemo živa slika tvoje neizmjerne ljubavi. 

Amen. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 33 (720); 18. kolovoza 2019. 

20. nedjelja kroz godinu - godina C 

 



o AKTUALNO 
 Blažena Djevica Marija Kraljica 

Kraljica svijeta i mira 
Nakon što smo proslavili najveću marijansku svetkovinu, Uznesenje Blažene 

Djevice Marije na nebo ili Veliku Gospu, ovaj tjedan u četvrtak slavit ćemo još 

jedan veliki i lijepi marijanski blagdan, a to je: Blažena Djevica Marija Kraljica. 

Zanimljivo je da je kršćanska pobožnost Marijin naslov Kraljice često vezala uz 

pojam milosrđa, kako to svjedoči ona lijepa, u 

srednjem vijeku nastala molitva “Zdravo Kraljice, 

Majko milosrđa!” Ona označuje vjeru u Marijinu 

dobrotu i spremnost da nas grješnike pred 

Gospodinom zagovara, da nam od Njega prosi 

oproštenje i milost. Marija se kao Kraljica sagiba nad 

našu ljudsku bijedu i pritječe joj u pomoć. Povodom 

ovoga blagdana donosimo ulomak iz prekrasne i 

nadahnute homilije svetoga Amadeja Lozanskog, 

biskupa, koji Crkva u molitvi časoslova čita na ovaj 

dan: 

Promotri kako je ispravnim uređenjem i prije 

uznesenja po svemu svijetu zasjalo divno Marijino ime 

i kako se posvuda o njoj raširio slavni glas i prije nego 

bijaše na nebo uzneseno njezino veličanstvo. Dolikovalo je, naime, da Djevica 

Majka zbog časti svoga Djeteta najprije vlada na zemlji, a da onda uz slavu 

zadobije nebo. Dolično je bilo da se rasprostre u nižim stranama, da bi u svetoj 

punini ušla u nebesko: prenošena od Duha Gospodnjega iz kreposti u krepost, iz 

jasnoće u jasnoću. 

Tako je već u tijelu imala predokus budućeg kraljevanja. A prispjevši neizrecivom 

uzvišenošću k Bogu, sada je bližnjima blagonaklona neiskazivom ljubavlju. Zato 

joj anđeli iskazivahu službu, zato je ljudi štovahu svojom odanošću. Njoj je 

pristupio Gabrijel s anđelima, a Ivan, radujući se što je njemu kao djevcu s križa 

bila povjerena majka Djevica, služio joj je s apostolima. Prvi su se veselili što vide 

kraljicu, a ovi drugi gospodaricu. Jedni pak i drugi bijahu joj poslušni blagim 

zanosom odanosti. 

A ona, boraveći u najuzvišenijoj kuli kreposti i kao more puna božanskih 

darova, vjernom i ožednjelom puku u najvećem je izobilju izlijevala bezdan 

milosti, kojom je sve nadvisila. Tijelu je, naime, pružala zdravlje, a duši lijek, 

moćna da podigne iz tjelesne i duševne smrti. Tko je ikad od nje otišao bolestan, 

žalostan ili neupućen u nebeska otajstva? Tko se nije vratio kući veseo i radostan, 

jer je isprosio od Gospodinove majke Marije što je htio? 

Obilujući tolikim dobrima, zaručnica, majka jedinog zaručnika, mila i najdraža u 

raskošima, vrelo u duhovnim vrtovima, zdenac živih i oživljujućih voda koje 



snažno teku s božanskog Libanona - ona je tim nebeskim pritjecanjem dovodila 

s brda Siona do okolnih izvanjskih naroda rijeke mira i tokove milosti. Kad je, 

dakle, njezin Bog i Sin, kralj kraljeva, doveo Djevicu djevica uz slavlje anđela, 

radost arkanđela i klicanje neba, ispunjeno je proroštvo psalmiste, koji govori 

Gospodinu: 'Kraljica ti zdesna stade, u odjeći pozlaćenoj, zaodjenuta izvezenim 

ruhom. 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
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  20. TJEDAN KROZ GODINU 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

19. kolovoza 2019. 
Ivan Eudes 

7:30 + Ankica Nakić 

18:30 + Mate, Anđa i Jozo Čutura 

Utorak 

20. kolovoza 2019.  
Bernard 

7:30 + ob. Čović i Bašić  

18:30  Za duše u čistilištu 

Srijeda 

21. kolovoza 2019.  
Pio X. papa 

07:30 + Milka Banjanin 

18:30 + Dragan Vukojević 

Četvrtak 

22. kolovoza 2019.  
BDM Kraljica 

07:30 + Marko Sokolov i ob. Tomić  

18:30 + Senka Pakter 

Petak 

23. kolovoza 2019.  
Ruža Limska  

07:30 + ob. Antunović i Grgić 

18:30 + Ružica Mađarević 

Subota 

24. kolovoza 2019. 
Bartol 

07:30 + Boško Bošković 

18:30 + ob. Jovanović  

Nedjelja 

25. kolovoza 2019.  
21. nedjelja kroz 

godinu  

09:00  Pro populo 

11:00 + Ivan Holoker 

18:30 + ob. Markobašić, Vorgić i Terzić 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 

Luka Šušković Gojka Erceg (1936.) 

VJENČANI 

Dario Topić & Ivana Pastulović 
Ivan Barun & Marijana Baršić 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje 

TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK 
Dvoje mladih koji se istinski ljube, koji su odlučili 

budući život provesti u sakramentalnosti braka, ulaskom u 

vrijeme zaruka, potrebito je uputiti na što konkretniju bližu 

pripravu za brak. Tečaj priprave za brak nezaobilazan je u 

ovom periodu, jer omogućava dužu katehezu -koja će brak 

prikazati kao međusobno trajno razvijanje odnosa muža i 

žene, treba da potakne produbljivanje problema bračne 

spolnosti i odgovornog očinstva, s bitnim medicinsko- 

biološkim spoznajama koje su s time povezane; dalje, ta 

priprava treba mlade upoznati s dobrim metodama odgoja djece i prenijeti im osnovne 

elemente urednog vođenja obitelji (stalan rad, sposobno gospodarenje novcem, razborito 

upravljanje, itd ).” (FC 66). Iskustvo pokazuje da je uvelike potrebita priprava mladih za 

vrednote obitelji (usp. FC 66), jer u današnjem svijetu neophodno je pravilno usmjerenje 

da bi se zaručnici -približili uzoru obitelji kakvu je Stvoritelj htio od početka” (FC 65).  

Pohađanje tečaja za brak potiče zaručnike da osjete da im dolazi u susret Radosna 

vijest upravo za ovo njihovo životno stanje, te da u međusobnom razgovoru o temama 

tečaja još dublje spoznaju sebe i priprave se za odgovornosti i zadaće koje ih u 

zajedničkom životu očekuju.  

ZARUČNIČKI TEČAJ je prije svega crkvena priprava na crkveni brak, namijenjena 

onima koji su članovi Crkve, dakle vjernici, koji žele sklopiti sakramenat kršćanske 

ženidbe. Stoga u toj pripravi sudjeluju oni koji će o bračnoj i obiteljskoj tematici govoriti 

u ime Crkve, u skladu s crkvenim naukom i na temelju svojeg osobnog kršćanskog, 

vjerničkog iskustva. Bračnoj i obiteljskoj tematici pristupa se interdisciplinarno i nastoji 

se je obuhvatiti i izložiti s različitih aspekata: biblijsko-teološkog, medicinskog, 

psihološko-pedagoškog, duhovnog te svjedočenjem bračnih parova koji tu stvarnost u 

svjetlu vjere nastoje živjeti već određeni broj godina. Biti zaljubljen jedno u drugog, nije 

dovoljno. Zaljubljenost - pokazuje životno iskustvo - prolazi. A što onda s problemima 

koji će doći? Ljubiti se iskreno i istinito: je li to jamstvo da će biti sve u redu, da ćemo 

lako rješavati probleme? Nije. Naš narod ima pravo kada kaže: Samo od ljubavi ne dade 

se živjeti. To je prava mudrost. O njoj treba razmišljati prije braka.  

Zato tih nekoliko sati pripreme, naravno, nije dovoljno. Nitko ne bi trebao tečaj shvatiti 

kao priliku gdje se dobivaju recepti za sretan i uspješan brak. Ova priprava je zaista samo 

prilika da mladi uđu u brak s određenim spoznajama, s određenom sviješću, i s velikim 

pouzdanjem da (i) njihov brak može uspjeti! 

 

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

