
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas slavimo blagdan Krštenja 

Gospodinova. Od danas započinje vrijeme 
kroz godinu „Godinu A“ u kojoj se čita 
ponajviše Matejevo Evanđelje.  

o Blagoslovili smo vodu koju možete uzeti i 
ponijeti svojim kućama. O blagoslovljenoj 
vodi pročitajte više u ovim oglasima.  

o U srijedu, 15, siječnja, obilježavamo 
međunarodno priznanje naše Domovine i  
mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja. 
Polaganje vijenaca i molitva za sve pokojne branitelje je u 9 sati na 
Memorijalnom groblju, a misa je u 18,30 sati. 

o Zajedno s početkom škole započeo je župski vjeronauk za sve razrede, kao i 
za krizmanike. 

o Potičemo sve mlade, osmaše i srednjoškolce, da se uključe u Framu, 
zajednicu mladih u našoj župi. Susreti su petkom u 20:15 sati. 

o Utorkom uoči večernje mise molimo pobožnost sv. Antunu. 
o Četvrtkom nastavljamo s redovnim župnim klanjanjem. 
o U subotu, 18. siječnja, počinje molitvena osmina za jedinstvo kršćana. 
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 2 (740); 12. siječnja 2020. 

Krštenje Gospodinovo - A 

 

   Blagoslovljena voda 
Isus Krist kao Mlado sunce s visine obasjava ljude i sva stvorenja. On je sišao u vode 

Jordana i posvetio ih da po njima obnavlja ljude na svoju sliku. Ali krsni se blagoslov s 

čovjeka prelijeva i na stvari kojima se služi i u kojima boravi. Zato se o Bogojavljenju 

blagoslivlja voda da se njome škrope prije svega ljudi na spomen svoga krštenja – da 

čovjek postane svjestan svoga preporoda na sliku Kristovu. No, tom se vodom škrope i 

stanovi i radionice, polja i druge stvari, da se pokaže kako je Krist cijeli svemir otkupio 

i uzdigao i da će se sva stvorenja zajedno s čovjekom osloboditi ropstva raspadljivosti u 

slavi sinova Božjih. Iz toga slijedi i obveza čovjekova da se u svome odnosu prema 

stvorenim stvarima ravna po načelima kraljevstva Božjega, da se  njima služi na slavu 

Božju i dobro braće ljudi. 



o AKTUALNO 
Razmišljanje uz nedjeljna čitanja  

U očima židovskog vjernika Mesija koji ima doći neprispodobiva je osoba, najveći 
od najvećih, jedinstveni i silni spasitelj koji će snažnom rukom uspostaviti Božje 

pravo, kojemu se nitko i ništa neće moći 
suprotstaviti. Pa ipak, u tome kontekstu 
pomalo odstupaju riječi proroka Izaije 
kojima on opisuje budućeg mesiju: „Evo 
Sluge mojega koga odupirem, mog 
izabranika, miljenika duše moje. Na 
njega sam svoga duha izlio: on će 
donijeti pravo narodima; vikati neće, 
neće bučiti, glas mu se neće čuti po 
trgovima; trske napuknute prelomiti 
neće, stijenja što tek tinja neće 

ugasiti…“ Kršćani vjeruju da je upravo Isus taj iščekivani Mesija. Upravo se na 
njemu ispunjaju ove proročke riječi. Isus je bio „krotka i ponizna srca“, liječio je 
bolesne, hranio gladne, davao nadu i oproštenje i onima koji su griješili, bliz bio 
strancima i siromasima, bio osobito nježan prema djeci. Baš kako prorok reče, 
nije lomio napuknute trske. Zato je dao oproštenje nadcariniku Zakeju, ženi 
preljubnici, ali i razbojniku na križu. Bio je stvarno, prema vlastitim riječima, 
„krotka i ponizna srca“. 
To je stvarnost i to je poruka. Božji miljenik ne buči, ne nameće se. Ne dolazi na 
bijesnom konju s ognjem i mačem. Liječi ono što je bolesno, podiže ono što je 
palo, bliz je svakom nevoljniku. Ne izdiže se i ne nameće se. Takvi su svi veliki 
ljudi. U jednostavnosti i bez samoisticanja čine dobro. I stvarno. Kad je netko na 
svome području izuzetno velik i uspješan, on redovito nema potrebe to isticati i 
naglašavati. Tako možemo vidjeti vrhunske znanstvenike koji nastupaju 
jednostavno odjeveni, često u trapericama i običnoj košulji. Čovjek koji je u 
obrambenom ratu dao silan doprinos 
za svoju domovinu, redovito nema 
potreba unaokolo hodati s odličjima. 
Naprotiv, čovjek koji je nesiguran, 
ima silnu potrebu isticati svoju 
umišljenu veličinu. Tako nastaju oni 
statusni simboli: skupi automobili, 
prva mjesta na javnim događanjima, 
mudrovanja u televizijskim 
intervjuima, komentiranje s visoka 
svih pomodnih tema… 
A evo, prorok nam govori da smo veliki kad se prignemo djetetu, kad oprostimo, 
kada pomognemo onome koji je bespomoćan, kada s razumijevanjem gledamo 
pogreške drugih, kada dobronamjerno tražimo korist zajednice, a ne samo svoju 
vlastitu, kada se – radi mira u kući – odreknem nekog svoga prava, kada – iz 



ljubavi! – dadem prednost onome drugome, kada nemam potrebe dizati na velika 
zvona ono što činim, kada mi nije bitno da moja dobrotvorna akcija bude „medijski 
popraćena“… Tada smo veliki. Tada smo bogoliki, tada smo uzvišeni, po onoj 
Isusovoj riječi: „Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje bit će 
uzvišen.“ To je životna mudrost, u tome je zdrava budućnost svakoga od nas i 
naše domovine. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

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 

13. Siječnja 2020. 
Radovan, Remigije  

07:30 + ob Gelo 

18:30 + Mile Maslać 

Utorak 

14. siječnja 2020.  
Feliks, Srećko 

07:30  Na čast sv. Antunu 

18:30 + ob. Čeh i za zdravlje obitelji 

Srijeda 

15. siječnja 2020. 
Anastazija 

07:30 + Vladimir Žanić  

18:30 + Pavica i Zvonko Šeremet 

Četvrtak 

16. siječnja 2020.  
Marcel, Oton 

07:30 + Ljubica Margić i Matija Stojanović 

18:30 + Mirko i Agata Belović 

Petak 

17. siječnja 2020.  
Antun Pustinjak 

7:30 + Stjepan, Slavka, Tomo i Mara Ćavar 

18:30 + Ana i Mile Paun 

Subota 

18. siječnja 2020. 
Margareta Ugarska 

7:30 + Dražen Hadić 

18:30 + Aida Čajić i Zlatko Simel 

Nedjelja 

19. siječnja 2020.  
2. nedjelja kroz 

godinu  

09:00  Pro populo 

11:00 + Ivan i ob. Mustač 

18:30 + Željko, Anto i Ana Jukić 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 
Jednom kršten, zauvijek 

kršten. Dijete Božje. 
Ivica Šutković (1947) 

VJENČANI 

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. 

 



o  AKTUALNO 

Aktualno događanje - U znaku početka Nove godine 

Isus – novi početak čovjeka 
Samim rođenjem Isusa Krista otvoreno 

je potpuno novo poglavlje u povijesti 

čovječanstva. Povijest označava godine važnih 

događaja s »prije« ili »poslije« Krista.  

Kršćanstvo kao religija je trenutno 

najbrojnija religija na svijetu s otprilike 2.2. 

milijarde vjernika prema podacima Svete 

Stolice, ali i procjenama ureda za stanovništvo 

SAD-a. No Isus nije donio brojeve i statistike 

na ovaj svijet, nego je donio svjedočanstvo, 

otkupljenje grijeha, Riječ i njeno objašnjenje.  

»Fenomen Krista« događaj je koji se nije dogodio nikada prije u povijesti – zbog 

Božjega sina, čovjeka od krvi i mesa nama jednakoga u svemu osim u grijehu, bezbroj 

raznolikih ljudi odlučuje u potpunosti promijeniti svoj način života. Slijede ga, slušaju, 

sudjeluju u njegovu učenju koje ne prestaje ni nakon što je uskrsnuo i uzašao na nebo. 

Isus je iz jednoga malenoga sela doputovao u svaki kut našega planeta i tamo nastavio 

djelovati. No nije stao »samo« na propovijedima, čudima i iscjeljivanjima – nadahnuo je 

brojne ljude budućnosti i djelovao preko njih. Ljudi svih rasa iz cijeloga svijeta našli su 

odgovore u jednoj osobi – u Bogočovjeku iz Nazareta. 

No treba se zapitati: »Što je to Isus svima ponudio?« Odgovor je jednostavan – 

ponudio nam je novi početak. Novu, čistu stranicu u životu. Ponudio nam je da odbacimo 

sve okove prošlosti i počnemo graditi nešto novo. I upravo je zbog toga najveći umjetnik, 

pjesnik, književnik, novinar, klesar, nastavnik i dio svakoga drugoga zanimanja on. Jer je 

njegovim povratkom iz mrtvih nastupilo potpuno novo ljudsko doba. Doba u kojem se 

moli, oprašta i voli. Bez obzira na sve pogrješke i prijestupe, Isus beskonačno daje 

mogućnost novoga početka. 

 

 Moje buđenje je kao novi početak: pun iščekivanja, nade i pouzdanja. Ovaj dan 

započinjem s velikom otvorenošću. Kao prvo pozdravljam Tebe, Gospodine, Bože moj. 

Pozivam Te da dođeš zajedno sa mnom u moj dan. Moji sati su još puni mogućnosti. 

Sve će opet biti dobro, jer mi Ti pomažeš. Mnogo toga će doći kao i u druge dane, jer moj 

život ide dalje prema svome cilju. Pa ipak je ovaj dan nešto posebno, jer mogu i hoću ispuniti 

Tvoju volju. Pomozi mi danas živjeti svjesno i radosno. Daj mi razumijevanja za svoje bližnje. 

Svima s kojima ću se danas susresti želim darovati dobrotu i ljubav, pouzdanje i radost. 

Oslobodi me loših navika. Daj mi snage za novi početak. Oslobodi me skrivenih strahova. 

I mojih nepotrebnih briga. Uspjeh i radost su i Tvoj dar. Danas ću Tvojom pomoću u 

mnogočemu uspjeti. S Tobom će ovaj dan opet biti lijep. 

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

