
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas je 8. nedjelja kroz godinu, a u ovome 

tjednu započinjemo s vremenom 
KORIZME.  

o U srijedu je Pepelnica ili Čista srijeda – 
zapovijedani post i nemrs, obred pepeljenja 
uz korizmenu propovijed je navečer u 18:30. 
Uđimo s ljubavlju u ovo korizmeno vrijeme, 
nama 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 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. Tema korizmene 
kampanje je iscjeljenje očeva srca u kojoj se želi senzibilizirati javnost za očeve 
koji su izgubili djecu u spontanom ili izabranom pobačaju.  

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.  

o Najavljujemo pastoralni pohod ili kanonsku vizitaciju pomoćnog biskupa 
mnos. Ivana Čurića koji će našu župnu 
zajednicu pohoditi 6. ožujka 2020.  Svakih 
pet godina biskup pohađa sve župe i 
vjernike kako bi sagledao opće stanje župne 
zajednice i dao podršku u njezinom 
pastoralnom radu.  

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 8 (746); 23. veljače 2020. 

7. Nedjelja kroz godinu - A 

 



o AKTUALNO 
Priča za umorne i obeshrabrene  

Jedan je čovjek spavao u svojoj kućici, kad usred noći, iznenada, njegovu sobu 
ispuni svjetlost i ukaza mu se Spasitelj. Gospodin mu reče da za njega ima posao 

koji mora obaviti, i pokaza mu 
veliki kamen koji je stajao ispred 
kućice. Objasnio mu je što mora 
činiti: gurati kamen svom 
svojom snagom. Ovo je čovjek 
radio iz dana u dan. Mnogo se 
godina mučio od sunčeva 
izlaska od zalaska, njegove ruke 
upravljene na hladnu, masivnu 
površinu nepomičnog kamena 
gurale su svom snagom. 
Svake se večeri čovjek vraćao 
svojoj kući zabrinut i iscrpljen, 

osjećajući da je cijeli dan istrošio uzalud. Vidjevši da čovjek pokazuje znake 
obeshrabrenja, đavao se odluči umiješati. Počeo je ga je savjetovati: ” Već 
predugo vremena guraš taj kamen, i još se nije pomaknuo. Zašto se mučiš radi 
ničega? Ionako ga nikad nećeš pomaknuti. ” Tako je, uvjerivši čovjeka da je 
zadatak nemoguć i osuđen na propast, učinio da izgubi skoro svu srčanost i 
hrabrost. “Zašto bih se toliko mučio oko ovoga?” mislio je. “Jednostavno ću uložiti 
nešto malo vremena, i minimum truda, i to će biti sasvim dovoljno.” I tako je to 
namjeravao učiniti, no, ipak je odlučio pomoliti se i iznijeti svoje muke Gospodinu. 
“Gospodine”, reče, “dugo sam i naporno radio u tvojoj službi, ulažući svu moju 
snagu da obavim ono što si od mene zatražio. Pa ipak, nakon sveg ovog 
vremena, nisam pomaknuo kamen ni pola 
milimetra. U čemu griješim? Zašto ne 
uspijevam?” Gospodin mu sažalivši se, 
odgovori: “Prijatelju moj, kad sam tražio od tebe 
da mi služiš, i ti si prihvatio, rekao sam ti da 
guraš onaj kamen svom svojom snagom, što si 
i uradio. Nijednom nisam spomenuo da sam 
očekivao da ćeš ga pomaknuti. Tvoj zadatak je 
bio da guraš. I sada, dolaziš k meni, iscrpljen i 
istrošene snage, misleći da nisi uspio. No, je li 
zaista tako?” “Pogledaj se. Tvoje ruke se 
snažne i mišićave, leđa nabijena i preplanula, 
koža na dlanovima je očvrsnula od stalnog 
pritiska, a noge su ti postale krupne i čvrste. I pored otpora ti si mnogo porastao, 
i tvoje mogućnosti su sada daleko veće nego ranije. Ipak, nisi pomaknuo kamen. 
Ali tvoj poziv bio je da budeš pokoran i guraš. Da vježbaš svoju vjeru i povjerenje 
u moju mudrost. To si uspio. ” “Ja ću sada, prijatelju moj, pomaknuti kamen.” 



Nekad, kad čujemo Božju riječ, želimo koristiti vlastiti um kako bi odgonetnuli što 
On želi, a zapravo ono što Bog od nas traži je jednostavno: poslušnost i 
povjerenje u Njega. Na sve načine treba vježbati vjeru koja pomiče planine, ali 
ipak je uvijek Bog onaj koji zapravo to čini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
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 ZA 7. TJEDAN KROZ GODINU 

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

24. veljače 2020. 
Sinerot Srijemski 

07:30 + Tomislav Madi 

18:30 + Damir Felder 

Utorak 

25. veljače 2020.  
Hrvoje, Berislav 

07:30 + Tomislav Madi 

18:30 
 Na nakanu fra Marijana Glamočaka i s. 
Ane Cvitanušić 

Srijeda 

26. veljače 2020. 
Pepelnica 

07:30 + Tomislav Madi 

18:30 + Mato i Zora Ursa 

Četvrtak 

27. veljače 2020.  
Donat 

07:30 + Jadre i Cvita Ledenko 

18:30 + Anto Klasan  

Petak 

28. veljače 2020.  
Roman, Teofil 

7:30 
 Na nakanu Krvi Kristovoj za ob. 
Majstorović 

18:30 + Katica Filić 

Subota 

29. veljače 2020. 
Ida, Hilarije 

7:30 + Slavka Vukanović 

18:30 + Janja i Anto Đapić 

Nedjelja 

1. ožujka 2020.  
8. nedjelja kroz 

godinu  

09:00  Pro populo 

11:00 + Marija Plenković 

18:30  Za dobročinitelje samostana i župe 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 
Borna Jakša 
Mari Budimir 

Toma Ujaković 

Dragica Spasić (1951) 
Đuro Miklošević (1947) 

VJENČANI 

Ivan Džavić & Ivana Cigić 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje – Hodočašće u Međugorje  

Priprema roditelja za sakramente  

prve pričesti i svete potvrde 
 

Duhovna obnova roditelja prvopričesnika i krizmanika 
Međugorje je oaza mira u kojoj mnogi pronalaze nečuvenu snagu. 
Međugorje je svjetski pastoralni fenomen koji čini dobro dušama. 
To je mjesto sakramentalnog događanja.  

Ispovijed: Prije svega tu je mogućnost dobre ispovijedi. Tražimo 
oproštenje grijeha.  

Euharistija: U čistoći duše slavi se euharistija – spomen muke, smrti i 
uskrsnuća Gospodina našega, slavi se zajedništvo predane ljubavi.  

Mjesto ukazanja – Podbrdo: Na mjesto ukazanja hodočasti se pješice 
moleći svetu krunicu. 

Klanjanje pred Presvetim: Gospodin se pokazuje u pokaznici te od nas 
svih traži jednak poklonstveni sat otvorenosti, izloženosti i klanjanja.  

Križni put – Križevac: Na usponu prema vrhu brda suobličujući se s 
Isusom u križu otkrivamo težinu naših grijeha. I jedino nas križ vodi u svjetlost i puninu. 

Korizmena kampanja 

„40 dana za život“ 
 

Tema korizmene kampanje je 
ISCJELJENJE OČEVA SRCA, u kojoj ćemo 
senzibilizirati javnost za očeve koji su 
izgubili djecu u spontanom ili izabranom pobačaju. Zaštitnik ove kampanje je sveti 
Josip, a stih kojim se vodimo je: "Nisam li ti zapovjedio: odvaži se i budi hrabar?" 
(Jš 1,8-9) pozivajući vjernike da se ovu Korizmu uključe u post i molitvu te budu 
hrabri za: nerođenu djecu, majke i očeve, medicinsko osoblje kao i sve ranjene 
pobačajem.  

Straža svetog Josipa - svake srijede tijekom kampanje posebno pozivamo 
muškarce, očeve i muževe da dođu pred bolnicu dajući čast svetom Josipu, 
poočimu našega Spasitelja, te svojim tihim prisustvom pred bolnicom daju podršku 
očevima koji pate od posljedica pobačaja. 

Za sve dodatne informacije te prijavu vremena u kojem želite doći bdjeti molimo 
da nas kontaktirate na broj 098/921-3728. 

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

