
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o Danas je 28. nedjelja kroz godinu.  
o U mjesecu smo listopadu kada molimo krunicu BD Mariji svakoga dana u 18 

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

o Sljedeće nedjelje proslavit ćemo Misijsku nedjelju i nedjelju Zahvalnicu.  

o Kao i u prijašnjim godinama molimo vas da ispečete kolače, i to koliko je 

moguće više. Kolače treba donijeti u subotu do večernje mise (19 sati). Uz 

kolače prodavat će se i drugi prigodni suveniri. Sve prikupljeno darujemo 

misijama. 

o ZAHVALNICA – zahvala za dar kruha i plodove zemlje bit će u 11 sati u 
ozračju kruha i plodova zemlje, narodnih nošnji i narodne glazbe, čemu će 
osobito pridonijeti HKGD „Dunav“. Sve ono što stvaramo vlastitim rukama 
možemo postaviti na štandove i ponuditi jedni drugima.  

o U ovome tjednu počinje vjeronauk za krizmanike u sljedećim terminima: 
ponedjeljkom i četvrtkom u 20 sati. Svaki krizmanik slobodan je odabrati 
termin koji mu najviše odgovara. 

o U ponedjeljak (14.10.) u 19 sati održat će se sastanak Past. i ekonomskog vijeća.  

o U utorak, (15. 10.) u 19 sati održat će se sastanak za hodočasnike u Svetu Zemlju. 

o U srijedu, (16.10.) u 19 sati redoviti je susret obiteljske zajednice. 
o U četvrtak, (17.10.) u 19 sati po prvi puta pozivamo na susret mlade obitelji.  
o Kako uskoro započinjemo s katekumenatom, molimo one odrasle koji do sada 

nisu primili sakramente kršćanske inicijacije da se jave u župni ured. 
o Za one koji još nisu stigli u ovoj godini primamo doprinos za župu: obiteljski 

dar ili lukno. Upisuje se u župsku knjižicu. 
o U tijeku je humanitarna akcija za dječje vrtiće u Vukovaru. S pozivom na broj 

060-9004 pomažete ovu akciju.  
o Najavljujemo nedjelju župnog klanjanja 3. studenog, te nedjelju bračnih 

jubileja 10. studenoga. Pozivamo bračne parove naše župne zajednice koji 

slave bračni jubilej (10., 20., 25., 30., 40., 50., 60.) da se jave našem župnom 

uredu jer im za tu prigodu želimo pripremiti posebnu čestitku i blagoslov. 

o Preporučujemo vam Glas Koncila i druge vjerske časopise.  

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 40 (727); 13. listopada 2019. 

28. nedjelja kroz godinu - godina C 

 



o AKTUALNO 
Razmišljanje uz nedjeljno Evanđelje  

Dok je Isus putem, desetorica gubavaca vikala su i tražila da im Isus pomogne. Ne 

treba uopće puno govoriti o tome kako je bila strašna, zapravo, očajna situacija 

gubavaca u Isusovo vrijeme. Guba je bila neizlječiva. Nikakav lijek nije postojao. 

Tijelo se kroz više godina raspadalo. Bilo je to 

polagano umiranje. I, da bi stvar bila još gora, 

budući da je guba bila zarazna, gubavci su bili 

posve isključeni iz društva, čak i iz vlastite obitelji. 

Nisu smjeli dolaziti ni u kakav kontakt sa 

zdravima, nisu smjeli dolaziti tamo gdje su ostali. 

Gubavci su izvan naselja u bijednim skloništima. 

Mogli su samo čekati da umru. Bili su to ljudi bez 

nade, bez obitelji, bez prijatelja. Gotovo živi 

zakopani. I onda, evo, dolazi Isus. Čuli su da je Božji čovjek, da je čudotvorac. Bila 

je to posljednja prilika da pokušaju ozdraviti. Budući da se nisu smjeli približiti zdravim 

ljudima, ta su desetorica gubavaca vikali iza glasa: „Isuse, učitelju, smiluj nam se!“ 

Kako da Isus ne čuje taj krik? Gubavci, teško bolesni i isključeni iz društva, bili su 
najbjedniji od svih bijednika. Zato im Isus veli da se odu pokazati svećenicima. 
Naime, po židovskim je propisima samo svećenik mogao službeno utvrditi da se 
gubavac očistio, tj. izliječio i samo mu je onda on mogao dopustiti da se vrati među 
ostale ljude. Osim toga, Isus ne želi neku veliku predstavu. Nije se u tome trenutku 
htio izlagati velikoj pozornosti. I, eto, dok su odlazili od Isusa, očistila su se sva 
desetorica. Čuli smo. Samo se jedan od njih vratio da Isusu zahvali. I to je bio neki 
Samarijanac, nežidov, tuđinac. 
Nevjerojatno! Zar su tako brzo zaboravili silno dobročinstvo koje im je bilo iskazano? 
Isus je svoje čuđenje izrazio prvenstveno radi samih gubavaca. Njih radi je to rekao. 
Oni su otišli zdravi, ali sami, zatvoreni u sebe i sebični. Otišli su zdravi u tijelu, ali još 
uvijek bolesni u duši. Jer, Isus kad čini čudo, redovito to čini na osnovu vjere 
bolesnika ili onih koji za nj mole. U drugim slučajevima Isus čini čudo da bi ljudi 
povjerovali. A, evo, u slučaju ove devetorice, čudo je ostalo samo na tijelu, a vjera i 
zahvalnost su izostali. Pa zašto je to onda Isus učinio? Radi onoga Samarijanca. On 
je ozdravio i tijelu i u duhu. Radi toga jednog zahvalnog bolesnika Isus je pomogao i 
ostaloj devetorici. Eto koliku snagu ima ljudska zahvalna ljubav! 
Isus odgovara zahvalnom Samarijancu: „Tvoja te vjera spasila“. Spasila i u duhu i 

tijelu. Eto, Gospodin Isus želi da i mi budemo spašeni, da budemo zdravi u tijelu 

koliko nam već Bog da po svome milosrđu, ali da prvenstveno budemo zdravi duhom. 

Zbog toga nas, između ostaloga, danas uči zahvalnosti. Konačno, i ova euharistija 

koju danas slavimo znači zapravo „zahvaljivanje“. Silno je to važno. Budemo li znali 

biti zahvalni ljudima, znat ćemo zahvaljivati i Bogu. I opet valja osobito snažno 

naglasiti: trebamo biti takvi prema svojim bližnjima, odnosno, prema našim 

najbližima, prema svojoj obitelji, prema svojim ukućanima. Izuzetno je važno da 

znademo zahvaliti i za malenu gestu ljubavi. Plemenit čovjek vrednuje tuđu pažnju i 

ljubav, plemenit čovjek zahvaljuje, plemenit čovjek svojom zahvalnošću ispunja 



posebnom milinom i dragošću naše međuljudske odnose i susrete. A plemenit čovjek 

koji je i kršćanin svojom zahvalnošću i tankoćutnom ljubavlju slika je milosrdnog i 

dobrostivog Boga. Jer, Duh Sveti u nama počiva! Evo, danas lake i lijepe zadaće: 

lijepo pozdravimo svoje susjede. Zahvalimo se za stolom članovima svoje obitelji za 

znakove pažnje koje nam iskazuju. A iznad svega, zahvalimo Bogu koji nam daje 

plemenito srce, nalik svojemu – jer, stvorio nas je na svoju sliku! – koji nas poziva da 

i njemu, svojemu Bogu, uvijek i svagdje zahvaljujemo. 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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  28. TJEDAN KROZ GODINU 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

14. listopada 2019. 
Kalist I. papa 

7:30 + ob. Antunović i Grgić 

18:30 + Josip i Ruža Gelo 

Utorak 

15. listopada 2019.  
Terezija Avilska 

7:30 + Đuro Ragač  

18:30 + Danica Balić 

Srijeda 

16. listopada 2019.  
Marija Margareta 

Alacoqe 

07:30 + Ana i Anto Stjepić 

18:30 + Bože, Zorka i Ljubo Gelo 

Četvrtak 

17. listopada 2019.  
Ignacije Antiohijski 

07:30 + Ana Lemunović 

18:30 + Niko Lončar 

Petak 

18. listopada 2019.  
Luka Evanđelist 

07:30 + Luka i Lucija Planinić 

18:30  Na nakanu sv. Antunu 

Subota 

19. listopada 2019. 
Pavao od Križa 

07:30 + Pavica, Luka i ob. Bartolović i Došen  

18:30  Nestali Marko Mlakić 

Nedjelja 

20. listopada 2019.  
29. nedjelja kroz 

godinu  

09:00  Pro populo 

11:00 + Zvonko i ob. Marijanović 

18:30  Za misionarska zvanja 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 

Rita Janžić 
Pokoj vječni daruj im 

Gospodine. 
 

VJENČANI 

Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja. 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje – Misije i dani kruha 

NEDJELJA ZAHVALNICA 
U mnogim zemljama svijeta u listopadu 

se jedan dan slavi kao Dan zahvalnosti. 

Negdje je to početkom listopada, negdje 

krajem mjeseca.  

Taj dan obično je posebno posvećen 

zahvaljivanju za plodove zemlje koji su 

tijekom ljeta i jeseni prikupljeni, pa se i mi 

koji živimo u gradu imamo priliku prisjetiti 

da sve ono što imamo od hrane i odjeće do 

tehnike i elektronike potječe od darova 

kojima je Bog obdario našu Zemlju i koje 

nam je povjerio da ih čuvamo i obrađujemo, da od njih živimo i s njima i sami sudjelujemo 

u Njegovu djelu stvaranja.  

Proslava dana zahvalnosti poticaj nam je i da se zamislimo koliko uopće za zahvalnost 

ima mjesta u našem životu. I Bog i ljudi koji nam nešto s ljubavlju daju ne čine to zbog 

zahvale. Zahvalnost je znak plemenitosti srca, zahvalnost je mali dar koji mi možemo 

pružiti onome od koga nešto primamo.  

Kad nešto damo ili učinimo zahvalnom čovjeku to stvara u nama osjećaj da smo više 

primili nego dali. Zahvalnost nas same čini radosnima i zadovoljnima jer kroz 

zahvalnost shvaćamo koliko smo toga primili. Zahvalan čovjek znat će i u patnji i u 

oskudici otkriti i ono dobro što je primio i biti zahvalan i sretan zbog toga. Zahvalnost - 

prema Bogu i prema čovjeku - usrećuje i nas same. 

MOLITVA ZA MISIJE 
Gospodine Isuse,  

podaj puninu svoga života svim 

misionarima u svijetu.  

Oni su darovani za dobro drugih u 

Tvojoj Crkvi,  

na svim kontinentima.  

Daj da budu uvijek radosni u svom 

darivanju,  

neumorni u svom služenju,  

i velikodušni u svojoj žrtvi. 

Da njihov primjer potiče i druga srca  

da poslušaju i slijede Tvoj poziv. Amen. 

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

