
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas započinjemo s novom liturgijskom godinom „A“ i vremenom Došašća. 

Od sutra, redovno, svakoga jutra osim subotom i nedjeljom, u 6:30 slavimo 
jutarnje mise zornice s posebnim programom za djecu. Sve je u znaku 
priprema za jaslice. Kroz različite simbole doći ćemo do Isusova rođendana. 
Detalji o tom programu su na poleđini ovog listića. U dvorištu samostana naše 
udruge vam nude adventske vijence i različite adventske motive, a mladi iz 
Franjevačke mladeži nude vam kolače. Neka nam došašće bude ispunjeno 
iskrenom pripravom za Božji dolazak. 

o Danas je prva nedjelja u mjesecu, kada vam preporučujemo molitvu i brigu za 
naše odgojne ustanove. Škrabica za tu nakanu je pod korom.  

o Danas popodne započinju "Vukovarske adventske svečanosti". U 17 sati 
počinje večernji program u kojem sudjeluju naši crkveni zborovi i djeca iz 
osnovnih škola. Prvi dio programa izvodi se u našoj crkvi, a zatim slijedi 
procesija sa svjetlom do Gradskog muzeja Vukovar gdje palimo prvu 
adventsku svijeću. Ovogodišnje adventske svečanosti se odvijaju pod geslom: 
"Vukovar – grad prijateljstva". 

o U petak, 6. prosinca, u 19,30 sati, u Pastoralnom centru sv. Bone, pozivamo 
vas na predstavljanje hit knjige „San o Everestu“ legendarnog planinara  na 
Himalaju Stipe Božića.  

o I ove godine, 6. prosinca (petak), nakon mise zornice, uz prigodni program, 
obilježiti ćemo blagdan sv. Nikole, biskupa, zaštitnika male djece. 

o Organiziramo hodočašće sv. Tereziji u Avilu, Madrid i Toledo od 15. do 18. 
ožujka 2020. U formiranju grupe molimo zainteresirane da se jave što prije.  

o Za one koji još nisu stigli, primamo doprinos za župu: obiteljski dar ili lukno.  
o Preporučujemo vam vjerski tisak, te kalendare za 2020. godinu. 

 
o Najave događanja u Došašću:  
o Božićni koncert „Tiha noć u Vukovaru“ (HRT), bit će u subotu 14. prosinca, u 19 

sati, a u nedjelju 15. prosinca HRT izravno prenosi misu iz naše crkve u 10 sati.  
o Na IV. nedjelju došašća (22. prosinca), nakon večernje mise, u 19:30, održat će 

se humanitarni božićni igrokaz pod nazivom „Hoćeš li se vratiti za Božić“ u 
izvedbi Franjevačke mladeži. 

o Obilazak bolesnih i nemoćnih po kućama biti će u ponedjeljak, 16. prosinca.  
o Velika božićna ispovijed u našoj crkvi biti će u petak, 20. prosinca u 17:00. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 47 (734); 1. prosinca 2019. 

1. nedjelja došašća - godina A 

 



fra Zvjezdan Linić - Došašće   
Duboko nas pogađaju pogreške i slabosti ljudi oko nas. Pogotovo ako i mi zbog 
toga trpimo. Nakon nekoliko pokušaja razgovora, uvjeravanja i drugih mjera 
skloni smo povjerovati da je netko izgubljen slučaj, da je nepopravljiv. 

Odustajemo od pokušaja da mu 
ponovno dadnemo šansu. 
Zauzimamo prema takvima stavove 
nepovjerenja, zatvorenosti, opreza. 

Slično se katkada događa i s 
nama samima; često kapituliramo. 
Mislimo da se nećemo izmijeniti, da 
smo takvi i da ćemo takvi ostati. Ni 
sebi ne dajemo šansu novoga 
života. Čak mislimo da nas i Bog 
tako gleda kako smo se mi zamislili. 
Vrijeme došašća poručuje nam 

ohrabrujuću vijest. Nižu se godine, uvijek iznova dopiru do nas poruke spasenja. 
Sa svakim došašćem preko poruka Riječi Božje dopire do nas poziv na 
obraćenje, na novi život. To znači da nam Bog svake godine iznova daje šansu. 
Nije odustao od toga da nas sjedini sa sobom, da nam daruje svoj život, da nas 
spasi. Daje nam šansu novoga života. To je život u svjetlu, život gdje će dobro 
trijumfirati nad zlom. To je u isto vrijeme i temeljna poruka ovoga predbožićnog 
vremena. Bog ne misli da mi ne možemo postati drukčiji, bolji. Daje nam i 
sredstva i načine da dođemo do tog novog, kvalitetnijeg života. 
Propovjednik ovog vremena došašća je sveti Ivan Krstitelj. On poziva na 
obraćenje. Sam živi to iskustvo u pustinji. Nemoguće ga je slijediti, ali ga možemo 
poslušati. 
U svijetu oko nas susrećemo više tipova ljudi. Jedni misle da više nemaju šanse 
za neki novi početak. Njima Bog upućuje riječ: Bogu je sve moguće. Radost 
novoga života svima je 
ponuđena. Moguće je snagom 
Božje milosti koja nas je 
pohodila u Isusu izdići se iz 
grijeha i započeti novi život. 
Drugi misle da ne trebaju 
obraćenja. Misle da su dovoljno 
dobri. I njima Božja riječ 
poručuje da se ne zavaravaju. 
Nitko pred Bogom nije do kraja 
pravedan. Naš život nije 
dovršen sve do časa kad ćemo 
prijeći u vječnu stvarnost. U 
ovom zemaljskom hodu neprestano nam je ići naprijed. Čovjek se usavršava u 
poslu, u struci, u stjecanju novih spoznaja, u sportu i drugdje. Očito je da se treba 

https://www.bitno.net/vjera/ivan-krstitelj-uzor-istinskog-apostolata-koji-znaci-zaboraviti-sebe-brinuti-za-druge/ž


usavršavati i kao čovjek, a upravo to je sadržaj ovog neizrecivog poziva na 
obraćenje. Dobro je ako netko postane vrsni umjetnik, važno je imati učenjaka, 
stručnjaka na određenim područjima, važno je u svemu rasti. Ali iznad svega 
važno je imati čovjeka, biti čovjek. Obratiti se znači vratiti se tom temeljnom 
zadatku: osmisliti sebe kao čovjeka, kao Božje stvorenje. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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  1. TJEDAN DOŠAŠĆA 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

2. prosinca 2019. 
Habakuk 

6:30 + Pavo Vrančić 

18:30 + Adam i Paulina Hok 

Utorak 

3. prosinca 2019.  
Franjo Ksaverski 

6:30 + Ružica Mađarević 

18:30 + Luka, Ivanka i ob. Paun 

Srijeda 

4. prosinca 2019. 
Barbara 

6:30 + Ivan i Ilija Buovac 

18:30  Na nakanu OFS-a 

Četvrtak 

5. prosinca 2019.  
Krispina, Slavka 

6:30 + Ivan Šesto 

18:30 + Ljubo Gelo 

Petak 

6. prosinca 2019.  
Nikola 

6:30 + Dragan Vukojević 

18:30 + Anđa, Ilija i ob. Čolak 

Subota 

7. prosinca 2019. 
Ambrozije 

7:30 + Mara i Ivan Bendra 

18:30 + Ana i Mile Vuletić 

Nedjelja 

8. prosinca  2019.  
2. nedjelja došašća  

09:00  Pro populo 

11:00 + Franjo i ob. Kurolt 

18:30  Na nakanu zajednice "Vjera i svjetlo" 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 
Paul Hegeduš 
Tin Hegeduš 

Silva Grubišić (1959) 
Ivan Selak (1951) 

VJENČANI 

Matija Vezmar & Kristina Juratovac 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje – Zornice  

SRCA GORE - EVO ZORE! 

Najčešće pitanje djece već od listopada je: 
„Kada će početi zornice?“ Sada s radošću 
objavljujemo: „Vrijeme se približilo,  
dođite!“ Prisjetimo se da mise zornice 
simboliziraju budnost kršćana u 
vremenu priprave za Božić, ali i budno 
iščekivanje konačnog Isusova dolaska na 
kraju vremena. Kršćani nastoje bdjeti nad 
svojim životom, ali i nad tuđim životima, 
kako ne bi izgubili vječni život. Dakle, 
došašće je za nas „pobožno i radosno 

iščekivanje“ Isusova rođenja, što je vidljivo i iz nedjeljnih liturgijskih čitanja, no 
već i mudri prvašići pitaju: „Kako to da očekujemo Isusovo rođenje kada se On 
već rodio?“ Pravo pitanje traži i pravi odgovor… Isus se želi roditi u našim 
srcima. On se oblikuje u nama (On u nama misli, osjeća, ljubi, djeluje) u svakom 
danu, svakom događaju, radosti, patnji… a osobito u vremenima priprave za 
velike blagdane.  

Došašće je ponajprije „radosno vrijeme, a 
činjenica da se ne pjeva Slava samo je 
pokazatelj želje da ona snažnije odjekne u 
svome izvorištu – u misi polnoćki“. Tu radost 
napose doživljavaju naša djeca primajući svako 
jutro vježbicu koja im pomaže vježbati se u 
budnosti, molitvi i dobrim djelima. I ove 
godine smo pripremili za njih nešto lijepo. Stoga je dobro upamtiti: Zornice su 
svakim danom, osim subote i nedjelje, u 6.30 do Božića. Svakog jutra (i svake 
nedjelje) djeca će dobiti jednu vježbicu, u obliku ukrasa za bor, koju će moći 
obojati i ukrasiti po želji.  Na svakom „ukrasu“ nalazi se bojanka s božićnim 
likovima i motivima, a s druge strane nalazi se vježbica dotičnog dana.                                                                                                                        
Zornice su korisna i lijepa priprava za Božić, a poslije mise, kao i svake godine, 
djeca će dobiti topli doručak. Stoga radosno pozivamo:  Dođi i ti na zornicu! 

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

