
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas je 2. nedjelja kroz godinu. 

Nalazimo se liturgijskoj godini „A“ u 
kojoj ponajviše čitamo Matejevo i 
Ivanovo Evanđelje.  

o Nalazimo se također i u molitvenoj 
osmini za jedinstvo kršćana. U 
četvrtak na euharistijskom klanjanju 
molit ćemo na ovu nakanu. Molimo i 
tražimo putove jedinstva. Molitvena 
osmina završava u subotu, na 
blagdan Obraćenja sv. Pavla.  

o Nastavili smo s redovitim župnim 
vjeronaukom, za sve razrede i za krizmanike. Osmaše i srednjoškolce, 
potičemo da se uključe u Framu, zajednicu mladih u našoj župi. Susreti su 
petkom u 20:15 sati. 

o Već se mnogi zanimaju i pitaju kada će ove godine biti podijeljeni sakramenti 
Prve pričesti i Krizme. Prva pričest 17. svibnja, a krizma 31. svibnja 2019.  

o U srijedu, 22. siječnja, u 19 sati, redoviti je susret obiteljske zajednice. 
o Nastavili smo s redovnim župnim klanjanjem četvrtkom nakon večernje mise. 
o Molimo vas da prigodom parkiranja automobila pripazite na travnate dijelove 

oko samostana kako bi nam uređeni okoliš bio lijep i uzoran.  
o Preporučamo vam vjerski tisak: Glas koncila i ostale katoličke časopise. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 

Godina XIII; Broj 3 (741); 19. siječnja 2020. 

2. Nedjelja kroz godinu - A 

 

Molitva za jedinstvo 
Bože, s Tobom smo jedno. Ti si nas stvorio jedno s Tobom. Ti si nas učio: ako 

prihvaćamo jedni druge, ako smo jedni s drugima, ti boraviš u nama. Pomozi nam da 

budemo otvoreni i da se za to borimo svim silama, i potpuno, sasvim, otvorena srca 

prihvaćamo jedni druge. Tada prihvaćamo Tebe, tada ljubimo Tebe svim svojim 

bićem. Jer je naše biće u srcu tvoga bića i naš duh ukorijenjen u tvojemu duhu. Ispuni 

nas ljubavlju i učini da nas ljubav veže dok hodimo svojim različitim putovima. 

Thomas Merton 



o AKTUALNO 
Sedam duhovnih poticaja fra Zvjezdana Linića  
1. Moli i danas svoj Očenaš hrabro i predano. 

Ne boj se volje Božje, jer Bog te ljubi više nego 
što misliš, i želi ti više dobra nego što ti samome 
sebi možeš poželjeti. Najbolje za tebe i za sve 
oko tebe je kada dovoljno hrabro prihvatiš Božji 
plan, jer on želi da sve bude dobro. Neka se to i 
danas dogodi za tebe i za sve tvoje. 

2. Najveći Božji dar je – On sam. Taj dar 
dolazi nakon što odlučimo prodati sve i za 
dobiveni novac kupiti dragulj koji smo pronašli 
na njivi. Prodati znači potisnuti na drugo mjesto. 
Prodati sve znači osloboditi prvo mjesto za 
Boga. Tek kad ga stavimo na prvo mjesto u 
svojem životu, primjećujemo njegovu 
neprestanu prisutnost. 

3. Stvoreni smo na sliku Božju. U početku bijaše Riječ. I Riječ je tijelom postala. 
I tako se nižu objavljene istine o nama, našem iskonu i našem cilju. A nemirno je 
srce naše dok se ne smiri u tebi, Bože. Uvir svih naših čežnji i nadanja, ispunjenje 
našega srca i vrhunac kojem teži naša ljubav: sve je u Bogu… A Bog je opet tako 
blizu. To nam je objavio po Sinu svome, to nam objavljuje svakoga dan u 
bližnjima, to nam objavljuje neprestano po svekolikom stvorenju. Isus bi dodao: 
“Tko ima uši da čuje, neka čuje; tko ima oči da gleda, neka vidi!”. 

4. O nama često ovisi hoće li ljudi pokraj nas biti sretni ili će neprestano živjeti 
u strahu, odnosno nemiru i patnji. Svi smo pozvani da u svom životu napravimo 
neke pomake. Bilo bi divno kada bismo u srcu odlučili da ćemo učiniti sve što je 
u našoj moći da nitko kraj 
nas i radi nas ne bude 
nesretan. 

5. Budi to što u ovom 
času jesi. Ne bježi od sebe, 
jer nemaš kamo pobjeći. 
Živi taj svoj svakodnevni 
život. Život neće postati 
lakši, ali bit će ti osmišljen i 
bogat. Živjet ćeš radosno. 

6. Koliko vremena 
potrošimo na vanjštinu? 
Možda su ovo vremena u kojima bismo trebali iskrenije ući u dubinu svoga srca. 
Kakvi smo pred Bogom, takvi smo. Badava sav izvanjski sjaj ako je duša 
zatrovana zlom, ako je srce nečisto. To neće oprati voda niti pokriti kozmetička 
sredstva niti prikriti vanjsko blještavilo. Sve to može obmanuti ljude oko nas, ali 



ne i Boga koji vidi u tajnosti. Srce je važno, duša je bitna. Ta nam je čistoća 
potrebna. 

7. Ne gubimo puno vremena u dokazivanju da ima puno mraka, nego radije 
zapalimo svijeću. Odmah će oko nas biti manje mračno. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

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 

20. siječnja 2020. 
Fabijan, Sebastijan 

07:30 + Ivan Perić 

18:30 + Ljubica i Stjepan Ivčetić 

Utorak 

21. siječnja 2020.  
Agneza 

07:30 + Ivan Perić 

18:30 + Vinko Dragičević  

Srijeda 

22. siječnja 2020. 
Vinko đakon 

07:30 + Ivan Perić 

18:30 + Slavko Skoko 

Četvrtak 

23. siječnja 2020.  
Ema, Milka 

07:30 + Ivan, Mato i Liza Ivanovac 

18:30 + Ivan, Andrija, Veronika i ob Bečvardi 

Petak 

24. siječnja 2020.  
Franjo Saleški 

7:30  Na nakanu 

18:30 + Marko i Dragica Ursa 

Subota 

25. siječnja 2020. 
Obraćenje sv. 

Pavla 

7:30  U zahvalu 

18:30 + ob. Nosić 

Nedjelja 

26. siječnja 2020.  
3. nedjelja kroz 

godinu  

09:00  Pro populo 

11:00 + ob Sekić 

18:30 + Žarko i Anđa Leko 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 

Tomislav Milas 
Vlatko Jurik (1953) 

Vlado Bartolović (1956) 

VJENČANI 

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. 

 



o  AKTUALNO 

Aktualno događanje – Kako parkirati oko crkve? 

Prigodom parkiranja čuvati travnjake 
Lijep i uredan travnjak ukras 

je svake okućnice, ali i odraz 
osobnosti i posvećenosti naše 
crkve i samostana.  

Lijep travnjak je ukras svakog 

dvorišta, ali i slika našeg samostana i crkve, 

ali jednako tako i grada. Većina vjeruje da 

su košnja trave dovoljna, ali želimo li imati travnjak vrijedan divljenja, potrebno 

je ipak malo više. Trava je ustvari vrlo zahtjevna biljka želimo li od nje najbolje 

rezultate. Osim košnje, zahtijeva prozračivanje, zalijevanje, gnojidbu i, 

naravno, puno ljubavi i pažnje. Nadasve je potrebno i poželjno cijeniti ljepotu 

zelenih površina koja obogaćuju vizualni identitet naše crkve, samostana i grada.  

Uobičajeni problem velikih gradov a trenutno je neovlašteno parkiranje. 

Vozača svake godine postaje sve više i više, sukladno tome i automobila, tako da 

nema dovoljno mjesta za parkiranje. A to prisiljava vozače da napuste svoja vozila 

na mjestima koja ne priliče za parkiranje kao što su zelene površine, tj. travnjaci.  

Inače, zakonom je propisana zabrana parkiranja na travnjaku, odnosno zelenih 

površina grada. 

Travnjaci većinom imaju ukrasnu svrhu, oni su ponos svakog vrta i 

okućnice no njihova vrijednost raste kada ga djeca počnu koristiti za igranje. Za 

lijep i kvalitetan travnjak uz redovito održavanje važna je svijest o očuvanju. 

Uredovno vrijeme župnog ureda: 
Pon - pet: 8:00–15:00; sub: 8:00–12:00; Tel. 032/441-381; 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

