ŽUPNI LISTIĆ
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA
SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR
Godina XIII; Broj 35 (722); 8. rujna 2019.
23. nedjelja kroz godinu - godina C
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Danas je 23. nedjelja kroz godinu.
Zahvaljujemo svima koji su se odazvali
na vukovarsko hodočašće u Aljmaš.
o Danas možete Glas Koncila primiti na

dar. Naime, Glas Koncila vam želi
priopćiti koliko je važno duhovno štivo.
Glas Koncila je poslužitelj Crkve i bogat
duhovnim sadržajem. Oni koji žele
primati Glas Koncila neka ispune
pretplatnicu kako bi osobno primali Glas Koncila.
o U ovome tjednu počinje nova školska godina. Našim školarcima poželimo
Duha Božjega za dobar uspjeh. Zaziv Duha Svetoga za svu djecu u našoj župnoj
zajednici bit će u nedjelju 22. rujna, a prije osnovnih škola, već sljedeću nedjelju,
15. rujna, na misi u 11 sati, obilježit ćemo početak vrtićke godine te zazvati
Duha Svetoga za naše najmanje Vukovarce.
o U subotu, slavimo blagdan Uzvišenja sv. Križa. Osobit blagdan znamenja
našeg spasenja. Ovaj blagdan je ujedno i srce franjevačke duhovnosti. Našim
milosrdnim sestrama sv. Križa koje žive i djeluju u našem gradu čestitamo
njihov blagdan.
o Sljedeću nedjelju hodočastimo Gospi od Hrasta na Priljevu. Sv. misa je u 17
sati, pješice polazimo iz naše crkve u 16 sati, a hodočastit ćemo kroz grad
pjevajući marijanske pjesme i moleći sv. krunicu. Tako su hodočastili naši preci,
hodočastimo i mi u ovome vremenu i svjedočimo svoju vjeru.
o U sljedeću nedjelju, proslavit ćemo blagdan Gospe Žalosne. U ranjenom dijelu
naše crkve nalazi se oltar Gospi žalosnoj. Zbog nedjelje i hodočašća Gospi od
hrasta ove godine neće biti misa na Katoličkom groblju u Vukovaru.
o Pozivamo vas na hodočašće u Mariju Bistricu. Na ovo hodočašće (subota) 28.
rujna ide cijela naša Nadbiskupija. Polazak u Mariju Bistricu bit će u 5,00 sati
ujutro, a cijena je 150 kuna. Prijave su u sakristiji ili župnom uredu.
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 AKTUALNO
Životni ispit
Život je, zapravo, neprestani ispit. Na vozačkom ispitu moraš paziti kako voziš, ne
smiješ se razbiti, trebaš znati ispravno skretati na okukama i zavojima, u pravi čas
zakočiti i u pravi čas dati gas, trebaš paziti da ne skreneš u krivu ulicu, da ne sletiš s
ceste, ili da ne uzrokuješ prometnu nesreću.
Život je praktičan ispit. Ako kočiš u dobru kada
trebaš dati maha svim svojim sposobnostima,
brzinama svoga života, onda krivo voziš svoje
vozilo. Ako pak ubrzavaš u zlu, a to znači na krivim
cestama daješ gas, činiš krivo. Nećeš položiti
životni ispit. Ako pred situacijama, gdje možeš
sagriješiti, ne znaš skrenuti od njih lijevo ili desno,
ako ogovaranja, klevetanja ili bilo koje zlo djelo ne znaš zaobići, ako ne znaš zastati
u neumjerenu jelu, ako ne znaš zakočiti životno vozilo kad te alkohol želi vezati uz
sebe, kad više ne možeš cigaretu ispustiti iz ruke, kad te ogovaranje zahvati poput
droge, skrenut ćeš s puta, razbiti se i uništiti.
Kao što se cestom može voziti u raznim pravcima, može se i sletjeti s ceste, voziti
krivim putem, stati ili previše ubrzati, tako je i na životnoj cesti. Ako se brineš samo
za svoje tijelo, skrenuo si u slijepu ulicu. Ako se samosažaljevaš, ako si prešao u
depresiju, ako neprestano prigovaraš, mrmljaš, ljenčariš i nemaš odvažnosti da
kreneš, onda si skrenuo na krivu cestu, hrapavu i prepunu jama. Ako koga mrziš, ako
si kome što ukrao, ako bludno griješiš, ako psuješ druge i lažeš, onda su tvoje ceste
neprohodne i zatvorene.
Na ispitu si života. Jednom prolaziš putevima ove zemlje, jednom ti se u svakom
trenu nude razne situacije, da zadovoljiš samo tijelo, ili da i tvoj duh postane bogat.
Možeš činiti dobro, a možeš i zlo, možeš čovjeku pomoći, a možeš mu i napakostiti.
Danas možeš učiniti što dobro, a možeš slomiti sebe i ljude oko sebe. Danas možeš
biti zdrav ako to hoćeš, a možeš se predati i bolesti i crnim mislima. Danas se možeš
pomiriti s čovjekom s kojim si u zategnutim odnosima, a možeš se i još s kim
posvađati. Danas se možeš pomoliti Bogu, a možeš i psovati. Danas svoj brak možeš
ponovno učiniti prostorom povjerenja i ljubavi, a možeš prekinuti i posljednju nit sa
svojim bračnim drugom. Danas u krilo možeš uzeti svoju djecu i nježno ih odgajati, a
možeš ponovno odlaziti od kuće, ulaziti u poslove i ne imati vremena za obitelj. Danas
možeš započeti novi posao, osnovati poduzeće, naučiti novi jezik, započeti čitati neku
novu knjigu, rasteretiti se od grijeha, krivice i zla. Danas možeš ispraviti makar jednu
pogrešku. Da, pred tebe je postavljen život i smrt. Na tebi je da biraš. Tebi su
postavljena pitanja, na tebi je da odgovoriš. Kako na njih odgovoriš, takav će biti
uspjeh tvoga života.
Ti znaš da samo plemenitost, dobrota, ljubav, pomirenje, praštanje, blagoslivljanje
drugih i dobrohotnost vode tvojoj sreći i da je to pravi odgovor na životna pitanja. Ti
znaš da neprestano otvaranje vrata svjetlu, otvaranje prozora novom zraku dobrote,
vjerovanje u uspjeh tvojih pothvata znači pravi odgovor i dobivanje životne diplome.

Kako si do sad odgovorio na životne upite? Možda danas ipak možeš biti uspješan
učenik života i proći na ispitu.
Važno je dobro učiti i to kod učitelja života. Ljudski učitelji vide samo do zida, božanski
učitelj Isus iz Nazareta vidi preko zida. Ljudi ti mogu savjetovati, ali ne i ostati uz tebe.
Isus ostaje uz tebe. Ljudi ne mogu svladati sve opasnosti života, Isus može, jer je
neograničen, svemogući Bog. Uz njega, kao svog životnog instruktora sigurno ćeš
položiti životni ispit s izvrsnom ocjenom.
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 23. TJEDAN KROZ GODINU
dan i spomen
sat nakana
Ponedjeljak
9. rujna 2019.
Petar Claver

7:30 + Vlatko Šeda
18:30 + Jozo, Stipo i Jela Tomaš

Utorak
7:30 + Marija Marijanović
10. rujna 2019.
Nikola Tolentinski 18:30 + Marin i Marija Ceranac
Srijeda
11. rujna 2019.
Proto i Hijacint
Četvrtak
12. rujna 2019.
Presveto Ime
Marijino
Petak
13. rujna 2019.
Ivan Zlatousti

07:30 + Ivan Janko
18:30 + Ivan Gora
07:30 Majci Božjoj za Kćerku Mariju
18:30 + Antun Horvat
07:30 + Marija, Katarina i Antun Vencel
18:30 + Nikola Papac

Subota
07:30 + Darko Suman
14. rujna 2019.
Uzvišenje Svetog
18:30 + Vlado Žanić
Križa
Nedjelja
15. rujna 2019.
24. nedjelja kroz
godinu

09:00 Pro populo
11:00 + Ivan Skoko
18:30 + Tomislav Vukas

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Šimun Roca
Marta Grgić
Luka Radoš
Fran Matić
Ena Vukas

Ana Vilenica (1932.)

VJENČANI
Ivan Pinter & Tamara Kenjereš

AKTUALNO
Aktualno događanje

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.

