
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas je 2. korizmena nedjelja. 

o U ovome tjednu (petak, 6. ožujka) našu 

župnu zajednicu pohodio je pomoćni 

biskup mons. Ivan Ćurić. Hvala svima 

koji su se uključili u program.  

o U utorak, 10. ožujka, obilježavamo 

Dan hrvatskih braniteljica i 

branitelja grada Vukovara. Molitva na 

Memorijalnom groblju je u 14 sati, 

sveta misa u 15 sati i svečana 

akademija u 16 sati, u Hrvatskom 

domu.  

o Sljedeće nedjelje uključit ćemo se u 

akciju Hrvatskoga Caritasa "Tjedan 

solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini" u kojoj se skuplja 

pomoć za razne socijalne projekte u mreži Caritasa u BIH.  

o U četvrtak, 12. ožjujka, u 19 sati, redoviti je susret mladih obitelji.  

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 tijeku je inicijativa "40 dana za život". Moli se ispred Opće županijske bolnice 

Vukovar svakoga dana od 6 do 18 sati, a petkom je i noćno bdijenje od 18 do 6. 

o Pozivamo mlade da se prijave na Nadbiskupijski križni put za mlade koji će se 

održati 28. ožujka. Krenut će iz Svetišta Gospe Žalosne u Dragotinu te će na relaciji 

dugoj oko 18 kilometara proći kroz Župu Trnava do Centra za duhovne obnove „Božje 

milosrđe“ na Ovčari, gdje će biti misno slavlje. 

o Prijave za Međugorje su završene. Idu dva autobusa.Uplate je potrebno izvršiti do 20 

ožujka. Polazak je 27. ožujka, u 23 sata iz samostanskog dvorišta.  

o Hodočašće u Avilu, Madrid i Toledo je odgođeno zbog pojave koronavirusa.  

o Još ovaj tjedan do 14. ožujka moguće su prijave mladih za Susret katoličke mladeži u 

Zagrebu. Mladi neka se jave fra Matiji.  

o Najavljujemo da ćemo se kao župna zajednica uključiti u karitativnu akciju za 

pomaganje studentima u njihovome obrazovanju.  

o Najavljujemo tribinu „Inicijative 40 dana za život“ organizira tribinu "Iscjeljenje 

očeva srca" Održat će se u nedjelju 29. ožujka 2019. u PC-u "Sv. Bone", u 19:30 sati. 

o Preporučamo vam vjerski tisak: Glas koncila i ostale katoličke časopise. 
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o AKTUALNO 
Tomislav Ivančić - Slobodni veleposjednik  

Čovjek je biće na proputovanju. Dan za danom nestaju kao biseri u moru 

vječnosti. Sat za satom, minuta za minutom nestaju zauvijek iza tebe. Ti ideš u 

susret kraju zemaljskog života, ali ne i kraju života uopće. Zaustaviti se ne možeš. 

Sa sobom s ove zemlje ne možeš 

ponijeti nikakve materijalne dobitke. Na 

zemlji ostavljaš sve, samo ti ideš dalje u 

život. Sve što bi ti moralo pripadati ostaje 

ovdje, a ono što je tebe oblikovalo, što je 

tebe krasilo, što je tebe mijenjalo ide s 

tobom. Grijesi koji te kvare, zla djela, 

misli, riječi, maštanja ono je što tebe čini 

gorim, što te upropaštava, što stvara 

strah u tebi i to ide s tobom, ali da ti oduzme život. Strpljivost, vjernost, dobrota, 

blagost, velikodušnost, uzdržljivost, ljubav, radost, hrabrost, odvažnost, 

razboritost - ono je što te mijenja nabolje, što te čini kreposnim, humanim, vječnim 

i Bogu sličnim i to ide s tobom i daje ti život u punini. 

Ništa nismo donijeli na ovaj svijet, ništa s njega ne možemo ni ponijeti. Bogatstvo 

koje skupljaš ne može pripadati tebi, jer ga ne možeš ponijeti na drugi svijet. Ono 

te, dapače, može opterećivati ako si ga nepravedno ili polupravedno dobio, ili ako 

su pokraj tebe ljudi koji traže tvoju pomoć, a ti im je nisi dao. Jedini izlaz, da 

možeš mirno poći u život, da za tebe smrt ne znači kraj nego početak, jest da 

dijeliš s drugima, da pomogneš potrebnima, da dadneš onima koji nemaju, da 

proradi tvoja velikodušnost, darežljivost. Tako ćeš umjesto zemaljskog bogatstva 

koje ne možeš ponijeti, dobiti vječno bogatstvo ljubavi, dobrote, darežljivosti, koje 

možeš zauvijek ponijeti sa sobom. Isus je govoreći o toj slobodi prema 

materijalnom bogatstvu rekao: "Blago vama siromasi, vaše je Kraljevstvo Božje." 

Tko se brine samo za zemaljsko bogatstvo, ne može dobiti Božje snage, energije 

i sile u borbi protiv zla. No, onaj koji zna biti slobodan prema bogatstvu, tko ga 

zna zaslužiti, skupiti, zaraditi, ali i davati, taj dobiva božanske snage, ulazi u Božje 

kraljevstvo. Siromah nije samo onaj koji ništa nema, nego onaj koji je slobodan 

prema svemu što ima. Jer i siromah može biti vezan za malu, sitnu stvarčicu, za 

malu iglu ili komadić kruha, dinar. Sve ono što čovjek ne može darovati drugima, 

potrebnijima, ropstvo je, bogatstvo. Stoga i u kraljevskim dvorima mogu biti 

siromasi, ali i u siromašnim potleušicama mogu biti bogataši. O srcu se radi. O 

tvome duhu, o tvojoj duši, o tvom životnom stavu. Tek ako je čovjek siromah, ako 

mu je srce slobodno prema svemu što posjeduje, može uživati život, svijet, 

bogatstvo koje mu je Bog dao. Onda ne samo da može uživati svoje bogatstvo 

nego može uživati, darujući ga drugima, kako se radost i veselje odražava na 

njemu. To je dvostruka radost. Nije na tebi da ništa ne posjeduješ, nego da budeš 



slobodan. Ti trebaš što više posjedovati, da možeš time činiti dobro. Važno je 

samo da se ne vežeš uz prolazno, nego uz vječno. Svijet možeš uživati, ako ne 

robuješ prohtjevima srca i strasti. Neka tvoje srce bude dobro i marljivo, blago i 

puno sućuti, jako i strpljivo, neka bdije i ljubi čovjeka. Tada si ti Božji porod na 

zemlji i život ti se otvara u punini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
  

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 

9. ožujka 2020. 
Franciska Rimska 

07:30 + Miroslav Perković 

18:30 + Stipo i Ivka Ivanković 

Utorak 

10. ožujka 2020.  
Krunoslav, Emil 

07:30 + Miroslav Perković 

18:30  Za pokojne roditelje 

Srijeda 

11. ožujka 2020. 
Tvrtko, Blanka 

07:30 + Miroslav Perković 

18:30 + Ivan Matić 

Četvrtak 

12. ožujka 2020.  
Bernard, Veljko 

07:30 + Rado Pehar 

18:30 + Ana i Josip Mađarević  

Petak 

13. ožujka 2020.  
Patricija, Sabina 

7:30 + Kata i Andrija Hovanček 

18:30 + Antun i Anđa Hlatki 

Subota 

14. ožujka 2020. 
Matilda, Eva 

7:30 
+ Agneza i Ivan Majer, Ivan, Kata i Jure 
Palijan 

18:30 + Ivan Jeger 

Nedjelja 

15. ožujka 2020.  
3. korizmena 

nedjelja   

09:00  Pro populo 

11:00 + Ruža Bušić i Iva Skoko 

18:30 + Mile Maslać 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 

Jednom kršten zauvijek 
kršten. Dijete Božje. 

Tihomir Plavšić (1962) 
Irena Jakob (1931) 

Nikola Dujmović (1948) 
Stjepan Maltašić (1951) 

VJENČANI 

Što Bog združi, čovjek neka ne razdvaja. 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje – uz Korizmu  

POST I NEMRS 

U pokorničkom duhu 

korizmenog vremena, 

neki vjernici odlučuju 

se na post i/ili nemrs. 

Podsjetimo stoga na 

značenje i smisao ove 

dvije pokorničke 

prakse. 

Post za katolika znači 

uzeti samo jedan puni 

obrok u danu.  

Nemrs znači redovito jesti (uobičajena tri obroka dnevno), ali ne jesti meso. 

Crkva je proglasila dva dana strogog posta i nemrsa, a to su Čista srijeda ili 

Pepelnica i Veliki petak. Na ta dva dana vjernik uzima samo jedan puni obrok 

(do sita) jer je post, a ne jede meso jer je nemrs! U ostale petke uzima redovite 

obroke, ali se odriče mesa. 

Prema sadašnjoj crkvenoj disciplini post je obvezatan za katolike od navršene 

18. do započete 60. godine života. 

Zakon nemrsa obvezuje one koji su navršili 14. godinu života, osim ako je u 

petak svetkovina. 

Posta su oslobođene trudnice, dojilje, bolesnici i oni koji se bave teškim fizičkim 

radom (prema potrebi). 

Ukoliko se u vremenu Korizme odlučimo na pokorničku praksu posta i/ili 

nemrsa, imajmo na umu riječi sv. Leona Velikog: 

Prihvatimo, dakle, ovaj svečani post marljivom pobožnošću i budnom vjerom. 

Slavimo ga ne praznim uzdržavanjem od jela, što ga često savjetuje slabo 

zdravlje tijela ili bolest gramzljivosti, nego širokogrudnom plemenitošću. Bit 

našeg posta nije u samom uzdržavanju od hrane i ne koristi uskraćivati hranu 

tijelu, ako srce ne ostavi nepravde i ako se jezik ne uzdrži od pogrde. Bit ćemo 

ne bez razloga izloženi kritikama nevjernika i naši će propusti naoružati jezike 

bezbožnika protiv vjere, ako postimo, a naš se način života ne slaže s čistoćom 

savršenog posta. 

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

