
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŢUPI 
o U ovome tjednu naš Franjevački muzej 

Vukovar sudjelovao je u manifestaciji 
„Noć muzeja“. Hvala svima koji su nas 
posjetili, a hvala i volonterima 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.  

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 idu u Zagrebu. Ovo je prva obavijest, 
a uskoro slijede i prijave. O ovome susretu mladih više saznajte na 
posljednjoj stranici ţupnog listića. 

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

o Najavljujemo blagdan Blaţenog Alojzija Stepinca na Mitnici i obiljeţavanje 
Dana bolesnika na blagdan Gospe Lurdske, 11. veljače.  

o Najavljujemo tečaj priprave za brak koji će se odrţati u našem Pastoralnom 
centru sv. Bone: 18.,19 i 20.; 25.,26. i 27.veljače u 19 sati. 

ŢUPNI LISTIĆ 
ŢUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 5 (743); 2. veljače 2020. 

4. Nedjelja kroz godinu - A 

 



o Preporučamo vam vjerski tisak: Glas koncila i ostale katoličke časopise. 



o AKTUALNO 
Razmišljanje uz Prikazanje Gospodinovo - Svijećnicu 

Ima ţivotnih situacija u kojima se i vjernika pokoleba, a onaj „rubni“ se posvema 
okrene od vjere. Evo, Marija i Josip, radosni i ponosni, dijete Isusa donose u 
hram, a starac Šimun 
govori Mariji (Lk 2, 
22-40): „I tebi će mač 
boli probosti dušu.“ O 
čemu je riječ? U 
Ţidova je bio običaj 
da otac otkupljuje 
svoga prvorođenca. 
Taj obred danas 
Ţidovi zovu pidjon 
haben. To je spomen 
na onaj događaj kad 
je Bog u noći izlaska 
iz Egipta dao da 
stradaju svi egipatski 
prvorođenci, dok su 
ţidovski bili pošteđeni tako što je umjesto njih bilo ţrtvovano janje. Od tada se 
svaki prvorođenac smatrao Boţjim vlasništvom, pa ga je zato otac i morao 
otkupiti. Međutim, u evanđelju stoji da Isus (kao prvorođenac u svoje majke) nije 
bio okupljen, nego prikazan, to jest određen da bude ţrtvovan na kriţu.  On 
postaje ono Janje čija krv spašava ljude. Što je mogla Marija pomisliti tada, a 
pogotovo dok je kasnije stajala pod kriţem? Zašto je Bog htio svoju ljubav 
prema ljudima iskazati na tako strašan način? Stojimo pred uzvišenom tajnom: 
Bog je ţidovske provorođence spasio od smrti, a svoga Sina nije spasio, nego 

za nas predao. Pavao to ovako 
predstavlja: „Bog ni svojega Sina 
nije poštedio, nego ga je za sve 
nas predao! Kako nam onda s 
njime neće sve darovati?“ Slično 
pjeva jedan crkveni himan: „O 
neizrecive li ljubavi Očeve: da 
roba otkupiš, Sina si predao!“ 

Ne moţemo razumjeti načine 
Boţjeg djelovanja. Ni Marija nije 
mogla sve razumjeti, ali je 
vjerovala Bogu. A Bog nas često 
zbunjuje. Teško je razumjeti 
patnje i suze tolikih malenih i 
nevinih. Ne moţemo znati, ne 
moţemo razumjeti. Moţemo 

http://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2020&mj=2&dan=2
http://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2020&mj=2&dan=2
http://www.hilp.hr/liturgija-dana/?god=2020&mj=2&dan=2


samo vjerovati da Bog u svojem nedokučivom promislu uređuje naše putove. Mi 
stojimo pred tajnom Boţje ljubavi koja na nama nedokučiv način vodi povijest 
ljudskoga roda, baš kao što je Isusa preko kriţa doveo do uskrsnuća. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

AKTUALNO 

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 4. TJEDAN KROZ GODINU 

dan i spomen sat nakana 

Ponedjeljak 

3.veljače 2020. 
Blaž 

07:30 + Hermina Klasanović 

18:30 + Dragica i Vinko Ţalac 

Utorak 

4. veljače 2020. 
Andrija Corsini 

07:30 
+Vlado, Vinka, Slavko, Anđa, Slavo, 
Ivanka i ob. Šimić 

18:30 + Alojzije Rinkovec 

Srijeda 

5. veljače 2020. 
Agata 

07:30 + Stjepan, Marija i Marijana Martinović 

18:30  Na nakanu OFS-a 

Četvrtak 

6. veljače 2020. 
Pavao Miki i dr. 

mučenici 

07:30 + Stjepan Romić 

18:30 + Josip, Katarina, Stjepan i ob. Balog  

Petak 

7. veljače 2020. 
Pio IX. papa 

7:30 + ob. Antunović i Grgić 

18:30 + Anđa i Martin Krezo 

Subota 

8. veljače 2020. 
Jeroni,, Emilijan 

7:30 
+Ivan, Mila, Ljuba Kekez, Ivka i Ilija 
Kriţan 

18:30 + Matija i Jakov Glamočak 

Nedjelja 

9.veljače 2020. 
5. nedjelja kroz 

godinu 

09:00 Pro populo 

11:00 + ob. Vuleta i Marijanović 

18:30 Na nakanu zajednice „Vjera i svjetlo“ 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŢUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 

Mišel Gašpar Rac 
Pokoj vječni daruj im 

Gospodine. 

VJENČANI 

Što Bog zdruţi, čovjek neka ne rastavlja. 

 



o AKTUALNO 

Aktualno događanje–Susret mladih 

 

 

Subota i nedjelja, 9. i 10. svibnja, 2020. godine. 

„Logo susreta je „Što god vam 
rekne učinite“ (Iv 2, 5). 

Svaki Susret hrvatske katoličke 
mladeži nosi svoje; doživi se puno 
zvanja, lijepih iskustava, novih 
ljubavi, inicijativa, brakova, 
povezivanja župa, biskupija i 
zajednica. Stoga, organizatori 
vjeruje da de i zagrebački susret 
2020. godine ostati mnogima u 
lijepom sjedanju kao nezaboravno 
iskustvo. 
Prisjetimo se riječi kardinala Josipa 
Bozanida u Vukovaru „Danas je 
lijepo biti u Vukovaru. U Vukovaru 
koji je danas grad hrvatske mladeži. Mi smo danas ovdje samo zbog jednog 
razloga, jer je Krist uskrsnuo i on je živ među nama, i mi ovdje okupljeni živi smo 
svjedoci Krista živog među nama“. A nakon toga je rekao: „iz Vukovara grada 
hrvatske žrtve i hrvatske slobode idemo u Zagrebu, glavni grad Hrvatske, grad 
svih Hrvata. Zagreb vas čeka! U Zagrebu vas očekuje bl. Alojzije Stepinac! 
Dobrodošli svi u Zagreb 2020. godine“ 
Ovo je sada 11. susret. Vidjeli smo kako su izgledali prijašnji susreti. Mnoge 
himne su ostale upamdene i dan danas se pjevaju. 
Jubilarnom desetom po redu SHKM-u Vukovaru prethodili su Susreti hrvatske 
katoličke mladeži u Splitu (1996.), Rijeci (2000.), Osijeku (2002.), Šibeniku 
(2004.), Puli (2006.), Varaždinu (2008.), Zadru (2010.), Sisku (2012.) i 
Dubrovniku (2014.). 

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. 

mailto:filipjakov.vukovar@ofm.hr


 


