
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o Danas je 1. korizmena nedjelja, a i prva nedjelja u mjesecu kada vam preporučamo 

brigu za naša sjemeništa.  Vrijeme je Korizme. S vedrinom i nadom prihvatimo ono što 

nam nudi ovo vrijeme na duhovni rast i obraćenje.  

o Križni put u Korizmi molimo petkom i nedjeljom u 18 sati; za djecu je nedjeljom u 

10:30; na Mitnici je srijedom u 17:30; u kapeli sv. Roka nedjeljom u 7 ujutro. 

o U petak, 06. ožujka, našu župnu zajednicu kanonski vizitira pomoćni biskup mons. 

Ivan Čurić. Pastoralni pohod ili kanonska vizitacija veliki je događaj za našu župnu 

zajednicu. Cjelodnevni program nalazi se u ovim Oglasima. U prijepodnevnim satima 

pohodit će socijalne i društvene ustanove, a popodne će održati susret s Župskim 

pastoralnim i ekonomskim vijećem, te sa svim župskim živim vjerničkim krugovima. 

U 18 sati je molitva križnog puta, a vrhunac pastoralnog pohoda je euharistijsko slavlje 

u 18,30 sati na koje vas sve pozivamo.  Na taj dan budimo zajedno oko svojega 

duhovnoga pastira.  

o U Korizmi Inicijativa „40 dana za život“ poziva na molitvu ispred Opće županijske 

bolnice Vukovar od 26. 2. do 5. 4. 2020., svakoga dana od 6 do 18 sati, te noćno 

bdijenje s petka na subotu od 18 do 6 sati.  

o Za roditelje prvopričesnika i krizmanika organiziramo hodočašće u Međugorje od 27. 

do 29. ožujka 2020. To je ujedno priprava roditelja za sakramente prve pričesti i krizme. 

U programu je molitva križnog puta na Križevcu, ispovijed, sv. misa i euharistijsko 

klanjanje u svetištu, molitva krunice na Podbrdu (mjesto ukazanja) i nedjeljna misa u 

svetištu. U cijenu je uključen prijevoz autobusom, ručak u subotu, doručak i ručak u 

nedjelju. Cijena je 350 kn. Prijave već primamo. Uplate je potrebno izvršiti do 20 

ožujka.  

o Prijave mladih za Susret katoličke mladeži u Zagrebu 9. i 10. svibnja 2020. traju do 10 

ožujka. Mladi neka se jave fra Matiji.  

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 9 (747); 1. ožujka 2020. 

1. Korizmena nedjelja - A 

 



o AKTUALNO 
Post  

Čovjeku se dosta često dogodi da treba postiti. Neki ljudi to nastoje jer žele time 
kontrolirati težinu i paze da ne dobiju koji kilogram više. To je post koji je sebično 

motiviran. Ipak može kod nekih 
takvo uzdržavanje biti istinski 
mučno i gotovo herojsko. Često 
su to sportaši i slični djelatnici čiji 
rad ovisi i o tjelesnoj težini. Ima i 
onih koji poste jer im je tako 
liječnik naredio kao sastavni dio 
stanovite terapije. 
U takvoj zabrinutosti za zdravlje i 
u strahu od neželjenih bolesti, pa 
čak i moguće smrti, ljudi se 
odlučuju na kontroliranje u jelu, tj. 

na dijetu i na post. Ima, nadalje, i onih koji su prisiljeni gladovati i postiti jer nemaju 
dovoljno hrane. Današnja teška situacija u svijetu i kod nas sve više i više 
razotkriva velik broj onih koji su na rubu egzistencijalnog minimuma, koji trpe od 
gladi. Čudim se često kako smo svi mi skupa prilično hladni na sve češće vijesti 
o velikom broju ljudi, osobito djece, koji su umrli od gladi. 
Osim svih gore navedenih razloga za odricanje od hrane, postoji još jedan motiv. 
To je ljubav. Post može biti i draga gesta ljubavi. Majka će svome djetetu dati i 
posljednji zalogaj pa makar i sama ostala gladna. Učinit će to radosno i iz ljubavi 
i bit će sretna ako time može svome djetetu olakšati život. Zaručnik će rado 
podijeliti bolji i ljepši komad mesa, bolji zalogaj, kolač i slično svojoj zaručnici jer 
je ljubi. Ljubav ide za tim da usreći ljubljeno biće. 
Vrijeme korizme, vrijeme prije Uskrsa poziva na obraćenje. Programu obraćenja 
pripada i post. Shvatimo u svjetlu ljubavi smisao posta što ga u ovim korizmenim 
vremenima Crkva preporučuje, a za neke dane kao što su Pepelnica i Veliki 
petak, i naređuje. To je poziv na svojevoljno odricanje od hrane. Takvo odricanje 
sigurno ne škodi zdravlju, pretpostavljajući da nije nerazborito i pretjerano. 
Međutim, temeljni motiv tog posta trebao bi biti ljubav. I naš je odnos prema Bogu 
odnos prema ljubljenoj osobi. Osim molitve kao temeljnog čina čovjeka vjernika i 
post iz ljubavi prema Bogu postaje istinitim religioznim činom. Srce nam je na taj 
način otvorenije i spremnije za susret s Bogom i za usklađivanje svoje volje s 
njegovom voljom. 
Upravo radi tog usklađivanja s voljom Božjom osjećamo kako nas post može na 
divan način učiniti spremnijim za druge žrtve koje su životno potrebne želimo li 
ostvariti svoj život prema Božjem naumu ljubavi. U toj žeđi za Bogom post može 
biti istinsko djelo ljubavi kojim ćemo omiliti Bogu. Post je, nadalje, od prvih 
početaka Crkve, bio motiviran i ljubavlju prema bližnjima. Post ne želi biti 
jednostrano mučenje samoga sebe bez nekog konkretnog cilja. 



Kršćani kad poste ili se uzdržavaju od mesa, čine to zato, kako bi tim činom 
prištedjeli novac koji će moći odijeliti za one koji su potrebniji. Time post postaje 
bogoštovni čin kojim se Bog proslavlja jer je učinjen iz ljubavi prema njemu, a 
istodobno je i najkonkretniji čin ljubavi prema bližnjemu. Proroci će reći da je Bogu 
upravo takav post po volji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

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 

2. ožujka 2020. 
Lucije, Čedomil 

07:30 + Stevo Kuđerski 

18:30  U zahvalu za djecu obitelj 

Utorak 

3. ožujka 2020.  
Marin, Marinko 

07:30 + Drago i Janja Mihaljević 

18:30 + ob. Jarij i Filipović 

Srijeda 

4. ožujka 2020. 
Kazimir 

07:30 
+ Nikola i Sofija Pavlin i Katarina 
Semjančok 

18:30  Na nakanu OFS-a 

Četvrtak 

5. ožujka 2020.  
Euzebije, Vedran 

07:30 + Mijo, Eva i Jolanka Podolski 

18:30 + Šimun Romić  

Petak 

6. ožujka 2020.  
Viktor,Marsela 

7:30 + ob Kasalo, Plečković i Sudar 

18:30 + Marko Pinjuh 

Subota 

7. ožujka 2020. 
Perpetua i Felicita 

7:30 + Irinej Bučko i ob. Kuić 

18:30 + Petar Šarčević 

Nedjelja 

8. ožujka 2020.  
2. korizmena 

nedjelja   

09:00  Pro populo 

11:00 + Mladen, Ana i Jela Andrić 

18:30  Na nakanu zajednice „Vjera i svjetlo“ 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 
Jednom kršten zauvijek 

kršten. Dijete Božje. 
Cvita Mihaljević (1913.) 
Zora Čukušić (1930.) 

VJENČANI 

Što Bog združi, čovjek neka ne razdvaja. 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje – Kanonska vizitacija  

PASTORALNI POHOD NAŠOJ ŽUPNOJ ZAJEDNICI

 
Našu župu pohodi mons. Ivan Čurić, pomoćni biskup,  

6. ožujka 2020. 

Svakih pet godina biskup pohodi svoje župe i njezine 

vjernike. U pastoralnom pohodu biskup sagledava opće 

stanje jedne župne zajednice. Pregledat će administraciju 

u župnom uredu, susrest će se sa svećenicima, časnim 

sestrama, vjeroučiteljima, članovima Župskog 

pastoralnog i ekonomskog vijeća i sa svim vjernicima. 

Kanonski vizitator ovoga puta od društvenih ustanova 

pohodit će ponajviše socijalne ustanove.  

 

Program:  

9,00: Dolazak – kratki pozdrav i dogovor  

9,30: –    Pohod Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar  

- Služba civilne zaštite Vukovar – Županijski centar 112 

- Pohod Ureda za socijalnu skrb 

- Pohod Pučkoj kuhinji i Crvenom križu 

- Kratki obilazak kapelice Kristova Uzašašća  

- Posjet milosrdnim sestrama sv. križa. 

14,30:  -     Vizitacija župnog ureda i potpisivanje knjiga 

- Razgovor sa svećenicima i vjeroučiteljima 

15,45: Susret s časnim sestrama u njihovoj novoj kući pokraj samostana. 

16,30: Susret s Župskim pastoralnim vijećem i ekonomskim vijećem. 

17,00: Susret sa živim vjerničkim krugovima. Zborovi: Župski mješoviti zbor sv. 

Cecilije, Vis Damjan, Susreti i Glasnici sv. Bone.  Zajednice: Obiteljska,  Vjera i 

svjetlo („Vukovarska lađica“), molitvena, Molitvena zajednica Srca Isusova 

biblijska, misijska, karitativna, hodočasnička, časoslov, zajednica sv. Marte, 

Franjevački svjetovni red i Franjevačka mladež. Skupine: ministranti, 

prvopričesnici (predstavnik), krizmanici (predstavnik), katekumeni, volonteri, 

sakupljači milostinje, povjerenstvo za pastoral mladih, župski suradnici, čitači 

mali i veliki, sakupljači milostinje, informatička skupina. Društva i udruge: 

Inicijativa „40 dana za život“, Udruga sv. Bono, Udruga Betanija.  

18,00: Križni put  

18,30: Euharistijsko slavlje - Vrhunac pastoralnog pohoda je euharistijsko slavlje u 

18,30 sati na koje pozivamo sve vjerničke krugove i vodeće osobe gradskih ustanova i 

institucija. 

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

