
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas je 3. nedjelja došašća. Svakoga jutra u 
6,30, slavimo mise zornice.  
o Jučer je održan tradicionalni božićni koncert 
„Tiha noć u Vukovaru“ kojega je snimila Hrvatska 
televizija, a prijenos ovoga koncerta bit će na 
samu badnju večer u 20 sati. Hvala svima koji su 
se uključili darom kolača i vremena.  
o Danas je nedjelja Caritasa – Tim povodom će 
misu u 10 sati koja je u prijenosu na Hrvatskoj 
televiziji predvoditi mons. Josip Mrzljak, biskup u 
miru, kao predsjednik Hrvatskog Caritasa. Mons. 
Josip Mrzljak, rođen i kršten u našoj Župi sv. 
Filipa i Jakova, ove godine slavi zlatni jubilej 
misništva. Mi, Vukovarci, od srca mu čestitamo 
sa željom da kao biskup u miru još dugo poživi u 
dobrome zdravlju.  
o Danas, na nedjelju Caritasa, molimo i darujemo 
svoj prilog na predviđeno mjesto za one koji su 
životno potrebni.  
o Obilazak bolesnih i nemoćnih po kućama biti će sutra, u ponedjeljak, 16. 
prosinca. U sakristiji još možete prijaviti one koji ne mogu doći u crkvu, a željeli 
bi se ispovjediti i pričestiti uoči Božića.  
o Velika božićna ispovijed u našoj crkvi biti će u petak, 20. prosinca u 17:00. 
Molimo vas da svoje vrijeme prilagodite za svetu ispovijed kad će biti više 
svećenika na raspolaganju.  
o Blagoslov obitelji bit će u redovitom terminu nakon Božića. Sljedeće nedjelje 
objavit ćemo raspored po ulicama. 
o Skupina „Božje ovčice“ iz dječjeg vrtića pripremaju božićni koncert „U 
betlehemskoj noći“ koji će se održati u Pastoralnom centru,19. prosinca u 18,00.  
o U subotu 21. prosinca u 19 sati pozivamo vas na Božićni koncert HKGD-a 
Dunav, koji će se održati u Hrvatskom domu Vukovar. 
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 Primamo doprinos za župu: obiteljski dar ili lukno. Upisuje se u župsku knjižicu. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 49 (736); 15. prosinca 2019. 

3. nedjelja došašća - godina A 

 



o AKTUALNO 
Razmišljanje uz nedjeljno Evanđelje  

U našem gospodarstvu u Hrvatskoj, uza sve velike poteškoće koje se javljaju, 
dolazi nešto što je za nas novost. Privatni poduzetnik ne gleda toliko (kako se to 

prije činilo) na diplomu ili svjedodžbu 
svoga radnika. Za njega je prvenstveno 
važno kako se taj čovjek pokazuje na 
poslu. Ne može ga radnik zabljesnuti 
sjajnom svjedodžbom i posebnim 
preporukama. Poduzetnik traži 
rezultate. Nama, koji smo živjeli u 
prošlom sustavu, to je teško i znade nas 
ispuniti tjeskobom. Jer sad se radnik 
treba neprestano dokazivati svojim 

radom. Izgleda da dolazi vrijeme kada malo znače prazne riječi i isprazni papiri. 
O djelima je dakle riječ. Tako dolaze k Isusu Ivanovi učenici i pitaju ga je li on 
stvarno Mesija kojeg iščekuju (Mt 11, 2-11). Isus ne želi odgovarati naučenom 
riječju. Potiče ih da sagledaju ono što su vidjeli, pa neka onda sami zaključe. A 
što su to oni mogli vidjeti? Isusovim propovijedanjem i nastupom slijepi 
progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, grešnicima se opraštaju grijesi, 
siromasima se navješćuje evanđelje… 
Tako postupa Isus. Puno je propovijedao. Zaredao je svim galilejskim i judejskim 
gradovima, poučavao je u njihovim sinagogama i u jeruzalemskom hramu. 
Odlazio je i farizejima i carinicima, razgovarao i sa strancima. Međutim, Isus je 
usto i svojim djelima potvrđivao svoje riječi (sam je govorio: „Ako ne vjerujete 
riječima, vjerujte mojim djelima.“). Pomagao je ljudima, liječio njihove bolesti, 
umnažao kruh, stvarao vino, stišavao oluju, zloduhe izgonio. I onda, na vrhuncu 
svoga djelovanja, Isus je sama sebe za nas predao. Za nas se krvlju znojio, bio 
žalostan „sve do smrti“, bio je suđen i bičevan, razapet i umro; bio je pokopan i 
onda je uskrsnuo i poslao Duha Svetoga. 
Tu smo i mi, njegovi učenici. Po čemu će svijet upoznati da smo njegovi? Poput 
njega i mi naviještamo Božje kraljevstvo. Učimo, poučavamo, propovijedamo. Ali 
ostaje ono što je još važnije. Naš život i naša djela. Iza Isusa su ostala jasna 
djela: toliki izliječeni, nasićeni, toliki koje je on obradovao oproštenjem. I konačno, 
ostaje djelo njegova spasenja u muci, smrti i uskrsnuću. A što ostaje iza nas? 
Čime mi potkrepljujemo našu riječ? Zavišću? Dvoličnošću? Ljubomorom? 
Prijetvornošću? Lijenošću? Nadutošću? Samodostatošću? Ili pak iza mene 
ostaju djela Duha: ljubav, mir, strpljivost, blagost, susretljivost spremnost na 
praštanje… 
Sjećamo se prvog čitanja. Pustinja će procvjetati. Ponovno će se javiti život tamo 
gdje je izgledalo da ga nikada biti neće. Znademo i vjerujemo: ono što se Božjom 
mudrošću događa u pustinji, još se više može dogoditi u životu svakoga od nas: 
mi možemo učiniti da u Božjem kraljevstvu i naš život procvjeta. 



Sad smo stvarno neposredno pred Božićem. Koja su to dobra djela koja bi trebala 
nicati iza mojih koraka, koji su to uveli plodovi moga djelovanja? Što bih mogao 
posve određeno učiniti da posvjedočim Kristovo spasenje i njegovu ljubav? Što 
bi to od mene očekivao moj najbliži, moj drug, prijatelj, sudrug na poslu i u školi, 
moj susjed, možda onaj kojega s mukom podnosim? Još ima vremena do Božića. 
Učinimo nešto dobro. Samo će nam tako Božić biti radostan. Samo ćemo tako i 
mi sami biti na radost i sebi i drugima. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

AKTUALNO 

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 3. TJEDAN DOŠAŠĆA 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

16. prosinca 2019. 
Hagaj, Adela  

6:30 + Stajka i Stjepan Kolarević 

18:30 + Ilija Zeko 

Utorak 

17. prosinca 2019.  
Modest, Blago 

6:30 + Stipo Pole 

18:30 + Jure Kolak 

Srijeda 

18. prosinca 2019. 
Malahija, Gracijan 

6:30 + Stipo Pole 

18:30 + Veselka Džajić 

Četvrtak 

19. prosinca 2019.  
Urban V. papa 

6:30 + Tomislav Čolak 

18:30 + Dragica i Jozo Grubišić 

Petak 

20. prosinca 2019.  
Eugen i Makarije 

6:30 + Ljerka i Marinko Vukoja 

18:30 + Stana i ob. Rubil i Stanić 

Subota 

21. prosinca 2019. 
Petar Kanizije 

7:30 + Stipo Pole 

18:30 + Emil, Josip i ob. Zaobornij 

Nedjelja 

22. prosinca  2019.  
4. nedjelja došašća  

09:00  Pro populo 

11:00 + Marko Skoko 

18:30 + Branko Štimac 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 
Jednom kršten, zauvijek 

kršten. Dijete Božje. 
Pokoj vječni daruj im 

Gospodine. 

VJENČANI 

Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja. 

 



o  AKTUALNO 
Aktualno događanje- Nedjelja Caritasa  

NEDJELJA CARITASA 

Predsjednik Hrvatskog Caritasa biskup Josip 

Mrzljak, za Nedjelju Caritasa 15. prosinca 2019. 

uputio je poslanicu, naslovljenu „Upamti da u Božjim očima ništa nije maleno. Sve 

što činiš čini s ljubavlju.“ 

Biskup sve poziva da pokažemo 

kako i danas želimo biti 

“prepoznatljivi po zajedništvu 

naših obitelji, u kojima se 

svakodnevno moli i vjeruje, uči o 

ljubavi prema Bogu i ljudima. 

Pokažimo svojim životom da 

nam je obitelj blago i jamac 

budućnosti, škola života, škola 

vrijednosti, koje nas, 

okrijepljene darom, vjere vode 

vječnom životu.”  

Papa Franjo poziva nas da gradimo kršćanski brak na “kamenu ljubavi”. Treća 

nedjelja došašća, ističe biskup Mrzljak, “prigoda je da svojim milodarima podupiremo 

župni, biskupijski i nacionalni Caritas i pokažemo zajedništvo s našim obiteljima koje 

trpe razne oskudice”. Osim toga potrebitim obiteljima moguće je pomoći i 

sudjelovanjem u akciji “za 1000 radosti”. Još jedan od načina pomaganja je i 

pozivanje telefonskog broja 060 9010, čime se donira 6,25 kn za sve potrebite. 

 

       Caritas je temeljna zadaća svakog pojedinog kršćanina, svake župne 

zajednice. Caritas je lice žive Crkve koja ispunja Kristovu zapovijed ljubavi 

prema bližnjemu. Caritas svojim djelovanjem naviješta i svjedoči Radosnu 

vijest ljubavi i pravednosti za sve ljude. Zauzimanjem za potrebite među 

nama i iskazivanjem solidarnosti djelima duhovnog i tjelesnog milosrđa 

Caritas ispunjava Kristovu zapovijed ljubavi prema bližnjemu. Krist od nas 

zahtijeva da se obratimo siromašnima, i kao pojedinci i kao zajednica.  

Molimo Gospodina da nam otvori srce kako bismo ga mogli 

poznavati i ljubiti, te biti izvori vode žive usred ovoga žednog svijeta. 

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

