
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o Danas, na misi u 11 sati, pjevanje animira mješoviti zbor Župe sv. Jakova iz 

Gorjana pod vodstvom maestra Ivana Rakonca,  a svetu misu predvodit će 

župnik iz Gorjana vlč. Krešimir Bulat. 

o Započeo je župski vjeronauk, Prijave srednjoškolaca drugoga razreda 
privodimo kraju. Vjeronauk ili priprema za sakramenat svete krizme počinje 
od sljedećega tjedna.  

o Sve mlade od osmog razreda pa do 25 godina starosti pozivamo da se priključe 
zajednici mladih Frama koja ima svoje susrete petkom u 20:15 sati.  

o Započele su listopadske pobožnosti, krunica BD Mariji svakoga dana je u 18 

sati. Pridružite nam se u molitvi krunice i litanija Majke Božje. 

o Započela je Jesenska molitvena inicijativa 40. dana za život, od 6 do 18 sati. 

o Sutra, 7. listopada, navečer u 18,30 sati svetu misu predvodit će mons. Ivan 

Ćurić, pomoćni biskup Đakovačko osječke nadbiskupije, a nakon sv. mise svi 

ćemo u procesiji s upaljenim svijećama i pjevanjem litanija ići do postavljenog 

popisa svih vukovarskih žrtava gdje ćemo izreći svoju zahvalu i molitvu. 

Konačno smo kompletirali ovaj popis kako bismo upravo s preciznim 

podacima mogli raspolagati poradi naše povijesti i naše baštine za buduće 

naraštaje zbog kojih svaka žrtva ima svoj smisao i ponos.  Sada u dvorištu 

Franjevačkog samostana u znaku vječne zahvale možemo donijeti cvijeće, 

zapaliti svijeće i pomoliti se nad svim žrtvama čiji je popis postavljen na 

najčasnije mjestu u gradu Vukovaru odakle mogu gledati kako njihov Grad 

živi i kako Dunav mirno teče.  

o Sastanak za hodočasnike u Svetu Zemlju (22. 10. – 29.10.) je 15. 10. u 19,00 sati.  

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 39 (726); 6. listopada 2019. 

27. nedjelja kroz godinu - godina C 

 



o AKTUALNO 
Razmišljanje uz nedjeljno Evanđelje  

Evo slike iz obiteljske svakodnevnice. Dijete pospremi svoju sobu, pomogne ocu 
ili majci u nekom poslu ili postigne dobar uspjeh u školi. I onda traži nagradu. U 
novcu ili u vrijednom poklonu, naravno. I roditelji dadu. Netko bi se onda mogao 

zapitati, jesu li ta djeca zaposlena 
kod svojih roditelja? Zar baš sve 
usluge treba naplaćivati? U tome 
smislu Isus opet govori tvrdu riječ 
(Lk 17, 5-10). Veli: „Tko će to od 
vas reći sluzi svomu, oraču ili 
pastiru, koji se vrati s polja: ‘Dođi 
brzo i sjedni za stol?’ Neće li mu 
naprotiv reći: ‘Pripravi što ću 
večerati pa se pripaši i poslužuj 
mi dok jedem i pijem; potom ćeš 
ti jesti i piti?’ Zar duguje 

zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što 
vam je naređeno, recite: ‘Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni 
učiniti!’“ 
Pa, ne ohrabruje nas baš ta riječ. Boli nas, upravo onako kako istina znade 
ponekad boljeti. Jer, mi tako rado brojimo i zbrajamo naše zasluge. I naplaćujemo 
ih. Roditelji znaju tako „naplaćivati“ svoju roditeljsku ljubav tako da od svoje 
(odrasle) djece očekuju da sve svoje obveze njima podrede. Ima, naravno, 
pretjerivanja i s druge strane. Tako će mladi „naplaćivati svoju mladost“ očekujući 
od svojih roditelja da sve što imaju dadnu njima, jer njima starima „ionako ništa 
ne treba“. Rado naplaćujemo i svoju ulogu u crkvenoj zajednici. Tako će netko, 
na primjer, reći: „Ja sam tolike godine zvonar, zborovođa, crkveni odbornik, 
župnik, mene se ne može tretirati kao svakog drugog vjernika!“ A tek kada su u 
pitanju društvene zasluge! Nikad kraja! 
I tako smo svi prvoborci i nositelji spomenica. Ja onda smijem i kršiti prometna 
pravila i dobiti dozvolu preko veze; moram imati poseban tretman u svim 
državnim ustanovama. Moja djeca 
moraju imati prednost za upis u školu, 
a župnik im treba posvećivati posebnu 
pozornost. Možda bi se svi državni 
uredi i sve uslužne ustanove trebale 
organizirati tako, da postoji dvostruki 
sustav: za one zaslužne i za one 
nezaslužne. I u Crkvi i u društvu. A joj! 
Rješenje je jednostavno. Činim dobro 
radi dobra samoga. Činim ono što mi 
je dužnost, trudim se biti čestit u 
dužnostima koje mi je povjerio Bog ili društvo, kako želimo. Konačno, za mnogo 

http://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2019&mj=10&dan=6


toga što činim, dobivam i plaću. Veseli me ako netko cijeni moj rad i moje 
zalaganje. Međutim, ne želim činiti dobro zbog toga da budem istican i slavljen, 
ne želim tražiti za sebe privilegije. Ali zato, kada činim dobro, duboko u sebi 
osjećam mir vlastite savjesti. To je nenaplativo. Za čovjeka vjernika je to jamstvo 
vječnosti. Konačno i Isus za sebe kaže da nije došao da bude služen, nego da 
služi i život svoj dade za mnoge. Što bi rekao Isus: „Tko ima uši, neka čuje!“ 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 
 

  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) utorkom u 8:50 ili 17:10 

• 4. r. četvrtkom u 10 ili 16 

• 5., 6. r. petkom u 16 

• 7., 8. r. petkom u 17 

  Za mlade… 
• FRAMA petkom u 20:15 
• 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  27. TJEDAN KROZ GODINU 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

7. listopada 2019. 
BDM od Krunice 

7:30  Za nerođenu djecu 

18:30 + Dragutin Garbac 

Utorak 

8. listopada 2019.  
Šimun Starac 

7:30 + Anđelko Čolak  

18:30 + Pero Ljubas 

Srijeda 

9. listopada 2019.  
Dionizije 

07:30 + Marko Rubčić 

18:30 + Anđelko Raguž i ob. Raguž i Prkačin 

Četvrtak 

10. listopada 2019.  
Franjo Borgia 

07:30 + Slavko, Tomo, Mara i Stjepan Ćavar 

18:30 + Mate Prkić 

Petak 

11. listopada 2019.  
Ivan XXIII. papa 

07:30 + Marija, Josip i Ana Skoko 

18:30 + Mirko, Anđa Tome i Janja Sučić 

Subota 

12. listopada 2019. 
Maksimilijan 

07:30 + Zoran i Ivica Bošković 

18:30 + Ante Erak 

Nedjelja 

13. listopada 2019.  
28. nedjelja kroz 

godinu  

09:00  Pro populo 

11:00 + Mihajlo, Ruža i Ivan 

18:30  Na nakanu zajednice "Vjera i svjetlo" 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 
Lucija Pakter 
Leon Pranjić 

+ Ivan Latsch (1943) 
 

VJENČANI 

Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja. 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje – vukovarske žrtve 

POSTAVLJEN POPIS VUKOVARSKIH ŽRTAVA 
Naš grad Vukovar pretrpio je najveću žrtvu u Domovinskom ratu. To je bila 

87-dnevna opsada od strane Jugoslavenske narodne armije, uz pomoć srpskih 

paravojnih snaga od kolovoza do studenog 1991. godine tijekom Domovinskog rata. 

Već 28 godina 18. studenoga obilježavamo Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, a tek 

sada smo došli do konačnog  popisa svih žrtava Vukovara. Broj svih vukovarskih 

žrtava je 2717 osoba, s otvorenom mogućnošću da se može nadodati ukoliko se još 

dođe do novih žrtava.  

Na ovome popisu nalaze se poginuli hrvatski branitelji, pripadnici civilne 

zaštite u gradu Vukovaru 1991. godine. Među njima su i zatočeni i ubijeni u Srpskim 

koncentracijskim logorima. Među žrtvama su i brojni nestali, te veliki broj hrvatskih 

branitelja koji su došli iz drugih krajeva Domovine Hrvatske i inozemstva braniti 

Vukovar.  

Osobitu pažnju želimo iskazati onima koji još uvijek za svoje najbliže ne 

znaju gdje su, kojima se još uvijek ime nigdje ne navodi i ne spominje. Upravo ovdje 

može biti tako mala utjeha u najtežim danima kao što su Svisveti i Dani sjećanja na 

žrtvu Vukovara. Sada u dvorištu Franjevačkog samostana u znaku vječne hvale i 

zahvale možemo donijeti cvijeće, zapaliti svijeće i pomoliti se nad svakim imenom. 

Zahvala za ovo djelo prikupljanja žrtava pripada mnogima. Ponajprije radnom 

timu: Antonija Zaoborni, Mariji Hardi, Eni Mor i Darku Raguž. Brojnim udrugama, 

društvima i mjestima iz bišve općine Vukovar. Uredu državne uprave u Vukovarsko-

srijemskoj županiji koji je provjerio sav popis.  

Radionica arhitekture Goran Rako izradila projekt popisa s uređenje dijela 

dvorišta Franjevačkog samostana. Dizajn slova izradio je Goran Raukar. Staklenu 

ogradu i popis, te klupu ispred popisa izvela je tvrtka Primat RD. Rasvjetu je izradio 

Zlatko Galić – Nova Lux. Elektro radove je izvela firma Elektro Kavelj. Građevinske 

radove i hortikulturalne usluge izvela je vukovarska firma Komunalac d.o.o. Hvala 

svim djelatnicima. Sve je izvršeno prema odobrenju gđe Zdenke Predrijevac, 

pročelnice Konzervatorskog odjela u Vukovaru 

Popis na staklenoj ploči postavljen je na najčasnijem mjestu u dvorištu 

Franjevačkog samostana ponad Dunava. Oni sada vječno gledaju svoj Grad kako živi 

i Dunav kako teče.   

Mir i život vječni daruj im Gospodine.  

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

