ŽUPNI LISTIĆ
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA
SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR
Godina XIII; Broj 34 (721); 1. rujna 2019.
22. nedjelja kroz godinu - godina C
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Danas je 22. nedjelja kroz
godinu.
o Najavljujemo: hodočastimo u
Aljmaš
(subota,
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, u
poslijepodnevnim satima.
o I treća najava hodočašća je u Mariju Bistricu. Na ovo hodočašće (subota) 28.
rujna ide cijela naša Nadbiskupija. O ovome hodočašću možete saznati više na
posljednjoj stranici našega župnog listića. Polazak u Mariju Bistricu bit će u 5,00
sati ujutro, a cijena je 150 kuna.
o U organizaciji Vinkovačkog orguljaškog festivala Organum Cibalae, danas će
večernju sv. misu u 18,30 sati animirati će crkveni mješoviti zborovi iz
Vinkovaca i Vukovara, a nakon mise pozivamo vas na koncert na orguljama
kojega će održati Milan Hibšer. U ovome broju župnoga listića možete vidjeti
cjelokupni program ovoga orguljaškoga festivala.

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.

o AKTUALNO
Savjeti sv. Ivana Bosca za sretan život
Ako postoji jedna činjenica o ljudskoj prirodi koju nitko ne može zanijekati, onda
je to da svi želimo biti sretni. Svi žudimo za srećom – beskonačnom,
neprestanom srećom. Problem je što za srećom često tragamo na pogrešnim
mjestima, te zbog toga bivamo frustrirani i jadni.
Ekspanzija planetarno popularnih knjiga o
samopomoći govori nam kako naša nutrina čezne
za uputama o dobrom životu.
Jedan je čovjek otkrio tajnu istinske sreće. Zvao se
sveti Ivan Bosco. To je bio čovjek koji je
iskusio mnoge kušnje, ali je imao život pun
zadovoljstva i radosti. Don Bosco je bio toliko sretan
da ga je taj osjećaj svega obuhvaćao. “Dragi
prijatelju”, pisao je jednom svom suradniku, “ja sam
čovjek koji voli radost i koji jednako želi vidjeti
sretnima i tebe i sve druge. Ako budeš činio kako ti
kažem, bit ćeš sretan i zadovoljan u svom srcu.”
Kako je onda Don Bosco pronašao pravu sreću?
Evo njegovih šest preporuka za sretan život:
1. Živite samo za Boga – “Dajte Bogu najveću moguću slavu i častite ga svom
dušom. Ako nosite grijeh na svojoj savjesti, riješite ga se čim prije u dobroj
ispovijedi.”
2. Budite sluge drugima – “Nikada nemojte nikoga uvrijediti. Iznad svega, budite
pripravni drugima služiti. Očekujte i tražite od sebe više nego od drugih.”
3. Budite oprezni u svojim vezama i odnosima – “Ne vjerujte onima koji nemaju
vjere u Boga i koji ne poštivaju Njegove odredbe. Oni koji se ne ustručavaju Boga
uvrijediti i koji Bogu ne daju ono što trebaju, puno će vas lakše uvrijediti, te čak i
izdati kada im se za to pruži prilika.”
4. Trošite razumno – “Ako ne želite propasti, nemojte nikada trošiti više nego što
zaradite. Uvijek ovo imajte na umu, te ispravno procijenite svoje prave
mogućnosti.”
5. Budite ponizni – “Budite ponizni. Ne pričajte puno o sebi i nikada se nemojte
pred drugima hvaliti. Onaj koji sebe uzdiže, čak i ako ima prave zasluge, riskira
da drugi prestanu o njemu misliti dobro. Onaj koji teži samo za slavom i čašću će
zasigurno skončati kao šupljoglavac… Neće imati mir duše i bit će nepouzdan u
svemu čega se prihvati.”
6. Nosite svoj križ – “Nosite na svojim plećima svoj križ i uzmite ga onakvog kakav
jest, malen ili velik, bilo da su vam ga dali prijatelji ili neprijatelji i od kakva god
drveta da je napravljen. Najinteligentniji i najsretniji čovjek je onaj koji, znajući da
mu je nositi križ čitavog svog života, radosno i suzdržano prihvaća križ koji mu je
Bog poslao.”
Nije teško pronaći pravu sreću. Bilo tko, čak i dijete, može živjeti po ovim
jednostavnim pravilima. Ipak, ovi savjeti su prilično drugačiji od onoga što nam

današnja kultura sugerira za sretan život, zar ne? Dapače, u potpunoj su
suprotnosti s pojmom sreće današnjeg društva. Sigurno ih nećete pronaći u
popisu najprodavanijih knjiga u razvikanim svjetskim magazinima.
No, istina je kako nije bitno ono što nam društvo kaže. Najsretniji su ljudi sveci,
muškarci i žene poput Don Bosca. Oni su bili istinski i neprestano sretni jer su
otkrili tajnu po kojoj je svetost prava sreća i želja im je da ju i vi otkrijete.
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 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

MISE I NAKANE 22. TJEDAN KROZ GODINU
dan i spomen
sat nakana
Ponedjeljak
2. rujna 2019.
Prosper, Just

7:30 Za one za koje se nitko ne moli
18:30 + Ljerka i Zvonimir Čerina

Utorak
7:30 + Bartol Augustinović
3. rujna 2019.
Grgur Veliki papa 18:30 + Ivan i Ilija Buovac
Srijeda
4. rujna 2019.
Mojsije

07:30 + ob. Čović i Bašić
18:30 Na nakanu OFS-a

Četvrtak
07:30 Za zdravlje ob. Goreti
5. rujna 2019.
Majka Terezija iz
18:30 + Kata Soldo
Kalkute
Petak
6. rujna 2019.
Zaharija prorok

07:30 + Josip Žeravica
18:30 + Marica i Mile Hrgović

Subota
07:30 + Nikola Probojčević
7. rujna 2019.
Marko Križevčanin 18:30 + Đuro Grečl i ob. Pfajfer
Nedjelja
8. rujna 2019.
22. nedjelja kroz
godinu

09:00 Pro populo
11:00 Za zdravlje obitelji
18:30 Na nakanu zajednice "Vjera i svjetlo"

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Miroslav Mortiz (1931.)
Isa Ana Šolja
Josip Kolar (1940.)
Pavao Černok (1950.)
VJENČANI
Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja.

AKTUALNO
Aktualno događanje

Nadbiskupijsko hodočašće u Mariju
Bistricu i Ivanec u godini 100.
obljetnice rođenja
biskupa Ćirila Kosa
Mons. Đuro Hranić, nadbiskup, u svojoj je okru žnici
pojasnio kako apostolski nauk u Poslanici Hebrejima potiče i
poziva da se spominjemo svojih pastira koji su nam
navješćivali Božju riječ (usp. Heb 13,7-9a) te se tom „pozivu
na poseban način želimo odazvati u ovoj 2019. godini, u kojoj
se spominjemo stote obljetnice rođenja našeg biskupa, blage
uspomene Ćirila Kosa, đakovačkoga i srijemskoga biskupa
od 1974. do 1997., rođena 19. studenoga 1919. u Ribić Bregu,
u Župi Ivanec u Hrvatskom zagorju, odakle je sa svojim
roditeljima, braćom i sestrama 1925. godine doselio u
Slavoniju, u Župu Snježne Gospe u Harkanovcima.“

Evo i poziva našega nadbiskupa Đure: „Sa svima vama s radošću očekujem dan
kad ćemo se kao nadbiskupijska zajednica zajedno sabrati pred likom Bistričke
Gospe, preporučiti se njezinoj ljubavi i zagovoru te nakon bistričkoga slavlja
pohoditi Ivanec, rodnu župu biskupa Ćirila, zahvalni Bogu za njegovu službu i
pastirsku ljubav“.
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.

