
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas slavimo četvrtu nedjelju 

Došašća.  
o Danas, nakon večernje mise, u 

19:30, održat će se humanitarni 
božićni igrokaz pod nazivom „Hoćeš 
li se vratiti za Božić“ u izvedbi 
Franjevačke mladeži. Odazovite se 
na ovu inicijativu naših mladih.  

o Velika ispovijed je bila u petak, a za 
one koji još nisu stigli mogu doći 
danas i sutra u 17,30 sati.   

o U utorak je Badnjak. Mala ili "dječja 
polnoćka" je u 17 sati. Najprije ćemo 
dočekati i primiti Betlehemsko 
svjetlo, a predbožićni program bit će 
u izvedbi djece iz osnovnih škola.  

o U badnjoj večeri, na 1. programu HRT-a, u 20 sati, bit će emitiran Božićni 
koncert "Tiha noć u Vukovaru". 

o Misa velika polnoćka bit će u ponoć, u 24 sata. Zbog velikog mnoštva molimo 
vas da dođete malo ranije, a ujedno možete sudjelovati i na predbožićnom 
programu. I ove godine, pozivamo sve, napose djecu i mlade, da ne bacaju 
petarde i druga eksplozivna sredstva. Neka nam Božić svima bude pun mira i 
radosti. 

o U srijedu slavimo najveći blagdan kršćanske ljubavi Božić – Rođenje Isusovo. 
Na Božić svete mise su u župnoj crkvi kao i nedjeljom, u 9, 11 i 18:30, u crkvi 
sv. Roka u 7:30, a u kapeli bl. A. Stepinca u 8 sati. 

o U srijedu, na blagdan sv. Stjepana, sv. mise su kao nedjeljom, a božićni 
blagoslov djece je na sv. misi u 11,00 sati. U kapeli sv. Roka neće biti mise. 

o Blagoslov obitelji ove godine započinje u petak, 27. prosinca. Raspored 
blagoslova po ulicama nalazi se na stoliću uz Oglase. 

o U subotu, zbog blagoslova obitelji, u kapeli bl. Alojzija Stepinca na Mitnici neće 
biti svete mise.  

o Preporučujemo vam vjerski tisak, a sakristiji možete nabaviti i kalendare za 
2019. godinu.  

Sretan Božić, Sretan Božić, Sretan Božić, Sretan Božić, Sretan Božić … 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 50 (737); 22. prosinca 2019. 

4. nedjelja došašća - godina A 

 



o AKTUALNO 
Razmišljanje uz Božić  

Bog je postao čovjekom. Božja mudrost nastanila se sred čovjeka, Bog se 
smjestio među nama. No Bog je došao u grešni svijet, Njemu neprijateljski. I 
stoga nije prihvaćen. Svojima dođe i njegovi ga ne primiše. Vječna božanska 

Riječ koju Bog odvijeka izgovara, 
Njegov Sin naš Spasitelj Isus 
Krist je došao k nama. Po toj 
Riječi stvoren je svijet, svi 
prirodni zakoni sva ljepota koju 
vidimo u prirodi i u sebi 
ukorijenjena i rascvjetava se u 
Isusu Kristu i po Njemu u Božjoj 
riječi. Tragično je da ne 
spoznaješ da je ta Riječ tebe 
načinila, da je ta Riječ tebi dala 

dom, domovinu, tijelo i dušu, prijatelje i prirodu, zvjezdano nebo i vedro sunce, 
jelo i piće, zrak i glazbu. Nevjerojatno je da čovjek može biti toliko slijep da ne 
vidi onoga koga se ne može ne vidjeti, a to Božja riječ koja je satkala stvarnost 
oko nas. Ti pripadaš Bogu. Kao vjernik prošao si kroz krštenje, čuo si Njegovu 
Riječ, pa ipak jesi li prihvatio Njegovu Riječ? Je li tvoje srce danas otvoreno da 
ga čuje, da mu se daruje i da se Bog može u tebi smjestiti, nastaniti. Svojima je 
došao, ali ga njegovi nisu primili. Neka se za tebe danas može reći: došao je k 
svome i njegov ga je primio. 
Bog je svjetlo istinito koje prosvjetljuje svakog čovjeka. On je došao na svijet, On 
je bio na svijetu i sve je po Njemu postalo. No 
tragično je, svijet ga nije upoznao. Svijet još uvijek 
luta. Znanost nam otkriva prirodne zakone. Koristeći 
te prirodne zakone, koje je Bog utisnuo u prirodu, 
znanost, nam daje nevjerojatne energije. Medicina 
upoznaje zamršenost i ljepotu ljudskoga tijela, sve 
oko nas prepuno je života i mi ga spoznajemo učeći 
biologiju, a ipak kao da ne vidimo ruku iz koje je 
izašlo sve što spoznajemo. I nevjerojatna je to 
sljepoća. U tome je tragedija svijeta, iz toga izbijaju 
ratovi i mržnje, iz toga izbijaju nesloge, bolesti, 
strave i smrt. Onima koji ga primiše dao je moć da 
budu djeca Božja. Dijete Božje je čovjek koji ne 
robuje ničem stvorenom nego vlada nad svime. On 
postaje čovjekom koji se jedino Bogu klanja, a sve 
drugo se treba njemu pokoravati. Dokle god čovjek 
misli da ne treba Boga, dokle god se on, dakle, pravi svojim bogom, dotle je čitava 
priroda protiv njega. Kad čovjek prizna Boga jedinim pravim Bogom, tada sam 
postaje slobodan i čitava priroda njemu prijateljska.  



Riječ je postala tijelom i nastanila se među nama. Na tebi je da je ugledaš tu kraj 
sebe i u sebi. Na tebi je da prihvatiš tu Riječ, da je pokušaš shvatiti, da je onda 
pustiš u svoje srce neka se tamo ukorijeni i neka pušta grane u čitavo tvoje tijelo, 
u tvoj život, tvoju okolinu, tvoj svijet i ako će Riječ iz tebe postati svjetlo za sve 
nas i život koji će se produžiti zauvijek. 
Čuješ li kako Božić opet vapi u tebi da uđe u našu Domovinu i svijet? 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

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 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

23. prosinca 2019. 
Ivan Kentijski  

6:30 + Vinko i Marta Šuvak 

18:30 + Evica i Stjepan Blažević 

Utorak 

24. prosinca 2019.  
Badnjak, Adam i 

Eva 

17:00  Dječja polnoćka 

24:00  Polnoćka 

Srijeda 

25. prosinca 2019. 
BOŽIĆ - Rođenje 

Gospodinovo 

9:00  Pro populo 

11:00 + Gustika, Marija i Marinko 

18:30 + Matija i Jure Boras 

Četvrtak 

26. prosinca 2019.  
Stjepan 

prvomučenik 

9:00 + Ivo Ramljak 

11:00 + Stevo i ob. Asić 

18:30 + Josip Poc, Ana i Antun Pfeiffer 

Petak 

27. prosinca 2019.  
Ivan apostol i 
evanđelist 

7:30 + Jakov i Matija Glamočak 

18:30 + ob. Matoušek 

Subota 

28. prosinca 2019. 
Nevina Dječica 

7:30 + Ivan i Kata Krstin 

18:30 + Mladen Andrić 

Nedjelja 

29. prosinca  2019.  
SVETA OBITELJ  

09:00  Pro populo 

11:00 + Ruža i Mato Gelo 

18:30 + Tomislav Vukas 

 PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Jednom kršten, zauvijek 
kršten. Dijete Božje. 

Marija Plazonja (1932) 
Josip Salai (1946) 

VJENČANI 

Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja. 

 



o  AKTUALNO 
Aktualno događanje- Božićna čestitka i blagoslov obitelji 

SRETAN BOŽIĆ 
 

Srce ispunjeno toplinom, 

lice ozareno vedrinom, 

mir i dobro doma tvoga 

i sve najbolje za Božić 

želimo ti iz srca svoga! 

 

Braća franjevci i časne sestre  

BLAGOSLOV OBITELJI 

       Dragi župljani, dan blagoslova Vaše obitelji poseban je dan kad Isus Krist 

pohađa Vaš dom. U našem narodu uobičajeno je da kršćanska obitelj i kuća 

prigodom božićnih blagdana prima Božji blagoslov. Tada je poželjno da cijela 

obitelj bude na okupu, makar je to zbog posla teško postići. Tom se prilikom čita 

Sveto Pismo, zajednički se moli za životne potrebe u obitelji, a završava Božjim 

blagoslovom  na sve koji žive u zajedničkom domu. Bog koji je postao čovjekom i 

nastanio se među nama na taj način posvećuje i ovaj i ovakav naš ljudski život, 

posvećuje i sve one prostore u kojima živimo.                                                                                                                           

Neka blagoslov Vašega doma bude izraz Vaše vjere i svjedočanstvo pripadnosti 

Rimokatoličkoj Crkvi. Posvećena osoba ne dolazi u svoje, već u Ime Božje i u ime 

Crkve čiji je službenik te donosi mir i radost Isusa Krista Spasitelja svijeta.            

Ono što nam je vrijedno i dragocjeno čvrsto držimo u ruci da se ne ošteti ili da 

nam ga tko ne uzme. Božja je ruka jaka i dobra. Biti u njegovoj ruci znači biti 

siguran. Svećenik u blagoslovu izručuje kuću i obitelj u Božje ruke. Neka Bog drži 

u svojoj ruci naše obitelji i prostor u kojima borave. 

Za blagoslov je potrebno pripremiti: Sveto pismo, križ-raspelo, svijeću i po 

mogućnosti blagoslovljenu vodu.  

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

