
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŢUPI 
o U ovome tjednu naš Franjevački muzej Vukovar bio je po put otvoren u 

festivalu „Noć muzeja“. Hvala svima koji su nas posjetili, a ponajviše hvala za 
sudjelovanje i pomoć.  

o Danas je prva nedjelja u mjesecu veljači. Vašoj dobroti i molitvama 
preporučujemo naše odgojne ustanove. Zahvaljujemo vam na svakoj brizi, 
molitvi i daru. Darove moţete staviti u škrabicu pod korom. 

o Danas je blagdan Prikazanja Gospodinova, Svijećnica, a ujedno i dan 
posvećenog ţivota, dan redovnika i redovnica. Na večernjoj misi i zajednica 
„Vjera i svjetlo“ u ovome blagdanu slavi svoga zaštitnika. Zbog simbolike 
svjetla ponesite sa sobom svijeće.  

o Sutra, u ponedjeljak, proslaviti ćemo blagdan sv. Blaţa ili Vlaha. Pristupimo 
obredu grličanja i molimo za dobro zdravlje. 

o Današnji ţupni listić je ponajviše posvećeni mladima jer najavljujemo susret 
mladih koji će se odrţati zagrebu 9. i 10. svibnja 2020. Svi se rado sjećamo 
susreta mladih u Vukovaru. Evo, nakon Vukovara mladi će se sastati u 
Zagrebu. O ovome susretu pogledajte na posljednjoj stranici. 

o Podsjećamo da je utorkom poboţnost sv. Antunu, srijedom večernja molitva 
iz boţanskog časoslova, četvrtkom euharistijsko klanjanje nakon večernje 
mise. 

o Najavljujemo tečaj priprave za brak koji će se odrţati u našem Pastoralnom 
centru sv. Bone: 18.,19 i 20.; 25.,26. i 21. oţujka u 19 sati. 

ŢUPNI LISTIĆ 
ŢUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 

Godina XIII; Broj 4 (742); 26. siječnja 2020. 

3. Nedjelja kroz godinu - A 

 



o AKTUALNO 
Razmišljanje uz nedjeljno drugo čitanje 

Neki lokalni duţnosnik odobri donaciju da se u nekome selu obnovi vatrogasni 
dom i nabavi vatrogasno vozilo. I onda će – naravno – zahvalni vatrogasci i svi 

mještani postaviti spomen ploču u kojoj se 
navodi ime spomenutoga duţnosnika. Ljudi su 
sretni i zahvalni. Što bi tu bilo sporno? 
Naravno, sporna je činjenica da su darovana 
sredstva uzeta iz lokalnog proračuna, prema 
tome, to je novac poreznih obveznika. Komu 
onda treba ići zahvala? 
Apostol Pavao u tome smislu nije se dao 
navući na tanak led kada su se u kršćanskoj 
zajednici u Korintu javile različite struje (1Kor 
1,10-13.17). Neki su se smatrali sljedbenicima 
Pavla, drugi Petra, a treći poznatog 
propovjednika Apolona… I za svaku od tih 
skupina više nije bilo toliko vaţno tko su i kakvi 
su, nego to na koga se mogu pozvati. I svaka 

je skupina smatrala da je veća i zasluţnija od drugih. Pavao pokazuje svu 
apsurdnost takvoga strančarenja. Veli: „Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u 
Pavlovo ime kršteni? … Ta što je Apolon? Što je Pavao? Posluţitelji po kojima 
povjerovaste – kako već komu Gospodin dade. Ja zasadih, Apolon zali, ali Bog 
dade rasti. Tako niti je što onaj tko sadi ni onaj tko zalijeva, nego Bog koji daje 
rasti.“ 
Što da kaţemo? Povijest se uvijek ponavlja. Netko će rado isticati kršćansku 
tradiciju svoje obitelji, netko svoj akademski status, netko svoje regionalno 
podrijetlo, netko svoj društveni i materijalni status, netko će pucati od ponosa 
što je član neke (kršćanske) udruge. Sve to po sebi moţe biti i lijepo i 
simpatično. Međutim, gdje je tu moja zasluga? Očito je. Od trenutka kada zbog 
moga poloţaja ili neke moje 
sposobnosti počnem s visoka 
gledati one druge, ja počinjem 
puštati oholosti da se u meni 
nastani, i stvari počinju izmicati 
kontroli. Jasna je poruka. Kao što 
su Pavao i ostali apostoli bili tek 
posluţitelji i posredovatelji Boţji, 
tako svaki čovjek treba biti tek 
posredovatelj onih lijepih darova i 
sposobnosti koje ima. Svaki dar i 
talent koji imamo, radi drugih je, za 
druge je. Ja se mogu radovati što imam određeno znanje, vještinu, što sam 
sjajan u svojoj sluţbi. Međutim, to su talenti koje sam dobio, to su okolnosti u 
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koje sam stavljen. Ne bih trebao prosuđivati sebe u usporedbi s drugima i 
obratno. Ja nikada neću do kraja moći saznati zašto su okolnosti upravo takve 
da se ja nalazim ovdje, a ne netko drugi. Kada u jednostavnosti i radosti srca 
posredujem svoje darove i sposobnosti vlastitoj obitelji, društvu i Crkvi, onda 
širim mir i radost u sebi i oko sebe. Bez samoisticanja, bez oholosti, bez 
gledanja s visoka, bez strančarenja. Tako stvaramo rajsko ozračje već ovdje na 
zemlji. Mi to moţemo. Za to smo stvoreni. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

MISE U KAPELAMA NAŠE ŢUPE 
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 poboţnost 
utorkom prije večernje sv. mise 

• Molitva časoslovasrijedom u 18:15 

• Poboţnost 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 Damjančetvrtkom 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 ZA 3. TJEDAN KROZ GODINU 

dan i spomen sat nakana 

Ponedjeljak 

27.siječnja 2020. 
Anđela Merici 

07:30  Uzahvalu sv. Boni 

18:30 + Ivo Ramljak 

Utorak 

28. siječnja 2020. 
Toma Akvinski 

07:30 +Petar i Vinko Jakulj 

18:30 + Ivan i Ilija Buovac 

Srijeda 

29. siječnja 2020. 
Valerije, Zdravko 

07:30 + Mara i Marijan Papac 

18:30 + Mato Rimac 

Četvrtak 

30. siječnja 2020. 
Hijacinta, Martina 

07:30  Na nakanu Brigite 

18:30 + Milan, Stipe i Gizela Jurić 

Petak 

31. siječnja 2020. 
Ivan Bosco 

7:30 + Veronika Toma 

18:30 + Georg i ob. Huc i Horvat 

Subota 

1. veljače 2020. 
Brigita, Gita 

7:30 +Marija i Dane Katalinić 

18:30 + Marijan i Mara Vincetić 

Nedjelja 

2.veljače 2020. 
4. nedjelja kroz 

godinu 

09:00 Pro populo 

11:00 + Marin i Marija Ceranac 

18:30  Za dobročinitelje samostana i ţupe 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŢUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 
Jednom kršten zauvijek 

kršten. Dijete Boţje. 
Pokoj vječni daruj im 

Gospodine. 

VJENČANI 

Što Bog zdruţi, čovjek neka ne rastavlja. 

 



AKTUALNO 



o AKTUALNO 

Aktualno događanje–Noć muzeja 

 

 

Crkveno posuđe i misno ruho, vidikovac u zvoniku i kripta,  
knjiţnica i galerija slika,  

vinoteka i klaustar, 
uz zvuke orgulja i gitare.   

 
Franjevački muzej Vukovar (FMV) svoja je vrata svečano otvorio 3. svibnja 
prošle godine i tako darovao jednu novu dimenziju u bogatoj kulturnoj i 
povijesnoj baštini Vukovara.  
Muzej se proteţe na nekoliko etaţa pa, počevši od prve, posjetitelji mogu 
razgledati prostore kripte i vinoteke, crkvu sv. Filipa i Jakova s „okućnicom” -  
klaustrom, zatim knjiţnicu, galeriju slika te posebno vrijednu riznicu u kojoj se 
čuvaju liturgijsko posuđe i misna ruha. Također je moguće obići vidikovac koji 
se nalazi u tornju crkve, dok u večernjim satima posebno do izraţaja dolazi 
novopostavljeni osvjetljeni kenotaf (popis vukovarskih ţrtava) u samo-stanskom 
dvorištu. 
Noć muzeja najznačajnija je muzejska manifestacija u Hrvatskoj i ove se godine 
organizira po petnaesti put. Jedan je od najznačajnijih dosega manifestacije 
promocija muzeja i stvaranje nove publike jer su brojni posjetitelji,koji su u Noći 
muzeja 'otkrili' muzeje, kasnije postali stalna publika. 
Pošto je Franjevački muzej Vukovar najnoviji muzej u našem području, 
vjerujemo kako mnogi još nisu uspjeli posjetiti ga, stoga vas pozivamo da 
iskoristite priliku Noći muzeja 31. siječnja te upoznate kulturno i liturgijsko 
bogatstvo našega Grada i crkve. Posjetitelje će animirati različiti popratni 
sadrţaji u crkvi te u klaustru u kojem će biti posluţeno kuhano vino i čaj. Vidimo 
se! 

Uredovno vrijeme ţupnog ureda: 
Pon-pet:8:00–15:00; sub:8:00–12:00;Tel.032/441-381; E-mail: filipjakov.vukovar@ofm.hr 
Izdaje: Ţupa sv. Filipa i Jakova, www.filipjakov-vu.com;Odgovara: fra Ivica Jagodić, ţupnik. 
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