
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas je druga nedjelja po Božiću, a 

sutra slavimo svetkovinu SVETA TRI 
KRALJA ili Bogojavljenja. Svete 
mise su kao nedjeljom. Danas uoči 
večernje svete mise blagoslovit ćemo 
vodu koju si možete ponijeti svojim 
kućama. 

o Sljedeće nedjelje slavit ćemo blagdan 
Krštenja Gospodinova, a tim 
blagdanom završava božićno vrijeme 
u kojem smo slavili dolazak Sina Božjega među nas ljude.   

o U petak 10. siječnja u župi Kraljice Mučenika, biti će sveta misa u čast 
blaženom Alojziju Stepincu, s početkom u 18 sati. 

o Cijele godine utorkom uoči večernje mise molimo pobožnost sv. Antunu. 
o Ovih dana blagoslovili smo vaše obitelji i vaše domove. Ako netko nije bio kod 

kuće u vrijeme redovitog posjeta i blagoslova obitelji, može nam se naknadno 
javiti telefonom na broj župnog ureda 441-381. Rado ćemo doći. Svima vama 
koji ste nas primili i tom prigodom podarili, od srca vam hvala. 

o Molimo one koji su se doselili na područje naše župe da ispune obiteljski list. 
o U sakristiji možete nabaviti kalendare za 2019. godinu.  

  

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 

Godina XIII; Broj 1 (739); 5. siječnja 2020. 

2. nedjelja po Božiću - godina A 

 

Blagdanom Sveta tri kralja ili Bogojavljenje slavi se objava Boga čovječanstvu u 

ljudskom liku, u osobi Isusovoj. Došli su izdaleka i tražili Krista. Prema evanđelju po 

Mateju, tri kralja ili mudraca s istoka prateći betlehemsku zvijezdu repaticu, došli su se 

pokloniti novorođenome Isusu: Gašpar, Melkior i Baltazar. 

Pri tomu su mu darovali tri simbolična dara: tamjan kao Bogu, zlato kao kralju na nebu 

i plemenitu mast kao čovjeku. Kao tri kralja, mudraca dolaze iz nekršćanskoga svijeta, 

koje je Bog pozvao u svoje kraljevstvo, time što im je javio rođenje Spasitelja. 



o AKTUALNO 
Bogojavljenje  

»Poklone mu se.« Znaju da je 
on Mesija, Bog postao 
čovjekom. Tridentski sabor 
izričito navodi ovaj odlomak 
evanđelja o poklonu mudraca 
kad obrazlaže čašćenje koje 
dugujemo Kristu u euharistiji. 
Isus prisutan u svetohraništu 
isti je kojega su vidjeli mudraci 
na Marijinim rukama. Ispitajmo 
sebe kako mu se klanjamo dok 
je izložen u pokaznici ili skriven 
u svetohraništu, i s kakvom 
pobožnošću i poštovanjem 
klečimo u određenim 

trenutcima na svetoj misi ili kad prolazimo pored mjesta gdje se čuva Presveti 
Sakrament. 
Mudraci »otvore zatim svoje blago i 
prinesu mu darove: zlato, tamjan i 
smirnu«. To su najdragocjeniji 
darovi s Istoka, najbolje je za Boga. 
Zlato je simbol kraljevske vlasti. Mi 
kršćani želimo se truditi da Krist 
kraljuje u svim ljudskim 
djelatnostima, da sve duše budu 
zahvaćene njegovim kraljevstvom 
pravde, svetosti i mira. »Tako mu 
trebamo dati zlato: fino zlato 
nenavezanosti na novac i 
materijalna dobra, stvari koje su ipak 
dobre jer dolaze od Boga. Međutim 
Gospodin je htio da se njima 
koristimo tako da naše srce ne 
vežemo uz njih, već da ih 
upotrijebimo za opće dobro svih 
ljudi.« 
Završavajući današnju molitvu, 
nemojmo moliti mudrace da nam 
dadu zlato, tamjan i smirnu. Radije ih zamolimo neka nam pokažu put koji 
vodi do Krista kako bismo mu svakoga dana mogli nositi svoje zlato, svoj 



tamjan i svoju smirnu. »Stoga molimo Majku Božju, koja je i naša Majka, da 
nam pripravi put koji vodi u savršenu ljubav: Cor Mariae dulcissimum, iter para 
tutum! Njezino slatko srce poznaje sigurnu stazu na kojoj ćemo susresti 
Krista. Mudraci su imali zvijezdu, mi imamo Mariju, Stella maris, Stella 
orientis.« 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

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 

6. Siječnja 2020. 
Sveta Tri Kralja - 

Bogojavljenje  

9:00  Pro populo 

11:00 + Ivan Penava 

18:30  Za zdravlje ob. Majstorović 

Utorak 

7. siječnja 2020.  
Rajmund 

Penjaforski 

07:30  Na čast sv. Antunu 

18:30 
+ Ante, Matija i ob. Jukić i Spajić, Iva 
Vrbat, Petar, Ružica, Ivan i Franjo 
Krasić  

Srijeda 

8. siječnja 2020. 
Gospa od Brze 

Pomoći 

07:30 
+ Dušan i Marija Milinković, ob. Žagar, 
ob. Hornjak i ob. Krbavac 

18:30 + Dimitrije Šimunić 

Četvrtak 

9. siječnja 2020.  
Alix le Clerq 

07:30  Na čast Duhu Svetom 

18:30 + Ivan Benčić 

Petak 

10. siječnja 2020.  
Agaton, Dobroslav 

7:30 + Mara i Veselko Lucević 

18:30 + Marija Nosić 

Subota 

11. siječnja 2020. 
Teodozije, Honorat 

7:30 + Stjepan i Tena Kokanović 

18:30 + Veselko, Mila, Ivan i Ruža Miličević 

Nedjelja 

12. siječnja 2020.R  
Krštenje 

Gospodinovo  

09:00  Pro populo 

11:00 + Ana Matoš 

18:30  Na nakanu zajednice "Vjera i svjetlo" 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 
Jednom kršten, zauvijek 

kršten. Dijete Božje. 
Zdenka Vuković (1936) 

Anica Šarić (1924) 

VJENČANI 

Pera Crljen & Ljiljana Bečvardi 

 



o  AKTUALNO 

Aktualno događanje - U znaku zahvalnosti 

Dobar čovjek je zahvalan čovjek 
Dok Bogu zahvaljujemo za 2019. godinu 

prisjetimo se samo nekih važnih događaja koji su 

vezani uz našu župnu zajednicu sv. Filipa i 

Jakova.  

Brojna crkvena slavlja i događaji od kojih 

izdvajamo otvorenje Franjevačkog muzeja 

Vukovar (3. svibnja). Dokaz da je to da je svog 

osnutka, 1723. godine pa do danas Franjevački 

samostan bio i ostao izvor vjere, obrazovanja i kulture te čuvar hrvatskog jezika i 

identiteta. Kulturna i umjetnička blaga koja su braća franjevci skupljali stoljećima od 

otvorenja muzeja mogu se razgledati u prostorima Franjevačkog muzeja Vukovar.  

Drugi važni događaj bio je 7. listopada, kada je mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup 

Đakovačko osječke nadbiskupije predvodio blagoslov postavljenog popisa svih 

vukovarskih žrtava. 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.  

I treće što izdvajamo za 2019. godinu je župno hodočašće u Svetu Zemlju (22. – 29. 

10.), što je prema svome sadržaju a i daljini putovanja životno hodočašće.  

- Redoviti su bili crkveni blagdani kao i posebna slavlja: sakrament krštenja (73 

krštenih) prva pričest (61 prvopričesnika), krizma (74 krizmanika), vjenčanja 

(22 para), obred preminuća (76 preminulih), početak školske godine, obilježavanja 

braniteljskih dana, nedjelja Caritasa, misijska nedjelja te misa zahvalnica za dar kruha 

i plodove zemlje.  

- Redovita su bila hodočašća i drugim mjestima: Ilača, Aljmaš, Gospi od Hrasta na 

Priljevu i Marija Bistrica.  

- Brojna su hodočašća dolazila u naš Franjevački samostan, sveukupno oko 35 000 

hodočasnika uključujući dolazak osmoškolaca prema programu Memorijalnog centra 

Domovinskog rata.  

- S otvorenjem Franjevačkog muzeja Vukovar Franjevački kompleks je sada u cijelosti 

obnovljen (samostan, crkva, dvorište, pastoralni centar i kuća za duhovne vježbe - 

Dom sv. Franje). 

- Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 18. studenoga 1991., obilježen se Kolonom sjećanja i 

svečanom svetom misom uz mnoštvo branitelja i hodočasnika iz cijele Hrvatske. 

- Tradicionalni božićni koncert „Tiha noć u Vukovaru“ ove godine bio je u subotu, 14. 

prosinca, a sv. misu na treću nedjelju došašća, povodom nedjelja Caritasa, izravno je 

prenosio HRT koju je predvodio mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup u miru.  

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. 

Uredovno vrijeme župnog ureda: 
Ponedjeljak - petak: 8:00 – 15:00; subota: 8:00 – 12:00 sati. Tel. 032/441-381 
Izdaje: Župa sv. Filipa i Jakova, www.filipjakov-vu.com. Odgovara: fra Ivica Jagodić, župnik. 

mailto:filipjakov.vukovar@ofm.hr

