
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
Danas je 3. korizmena nedjelja. 

o Danas se uključujemo 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 Ovoga utorka započinjemo s pobožnošću „13. 
utoraka“ uoči blagdana sv. Antuna. U 18,15 
molimo pobožnost sv. Antunu i svečanije slavimo 
sv. misu uz propovijed. 

o U četvrtak, 19. ožujka, slavimo blagdan sv. 
Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije. U 
našoj ckrvi sv. Josipa štujemo od njegova 
proglašenja kao zaštitnika hrvatskog naroda. U 
našem muzeju nalazi se oltarna slika sv. Josipa 
jer je u crkvi nekada bio oltar posvećen sv. 
Blagdan ćemo svečanije proslaviti na večernjoj 
svetoj misi. 

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 Obavijesti povodom pojave korona virusa. Na temelju općih uputa koje su 
dane u Hrvatskoj glede okupljanja ljudi, a imajući u vidu našu vjerničku 
zajednicu, hodočašća i liturgijska slavlja u ovome broju župnoga listića 
donosimo upute s obrazloženjem. (Vidi posljednju stranicu župnog listića). 
Ovdje ukratko napominjemo da su škropionice s blagoslovljenom vodom 
privremeno prazne, pružanje mira umjesto gestom rukovanja učinimo blagim 
naklonom, te svetu pričest umjesto na usta primamo na dlan ruke. 

o Nažalost hodočašće u Međugorje je odgođeno. Oni koji su uplatili mogu doći 
po povrat novca.  

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. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 11 (749); 15. ožujka 2020. 

3. Korizmena nedjelja - A 

 



o AKTUALNO 
10 Savjeta sv. Padre Pia za korizmu  

Korizma je vrijeme da obnovimo našu svjesnost o duhovnoj borbi u čemu nam 
mogu poslužiti misli Padre Pija (u kurzivu) koji nas podsjeća što je uistinu bitno: 

1. Prije svega – potreba za duhovnim 
ratovanjem. Sotona je ričući lav koji traži koga da 
proždre i to moramo stalno imati na umu tijekom 
korizme. – Uvijek imajmo pred očima činjenicu 
da smo ovdje na zemlji mi na bojnom polju i da 
ćemo u raju primiti krunu pobjednika; ovo je 
mjesto testiranja i nagradu ćemo dobiti gore. 
Sada smo u izgnanstvu, a naša istinska 

domovina je raj kojem neprestano trebamo težiti. 
2. Krunica je najbolje oružje za bitku. – Čvrsto se držite krunice. Budite vrlo 

zahvalni Gospi jer nam je ona dala Isusa. Volite Gospu i učinite je voljenom; uvijek 
molite krunicu i molite je što češće. 

3. Ne bojte se poniznosti. Poniznost je beskrajna. Čistoća je moć. Vizualizirajte čistoću 
i težite joj. To su također oružja za bitku. – Poniznost i čistoća su krila koja nas nose 
k Bogu i čine nas gotovo božanskima. 

4. Ne očekujte brzi uspjeh. Duhovni život je dugo putovanje. To je cjeloživotni projekt. 
Idite dan po dan i korak po korak. Ako posrnete i padnete, odmah ustanite i nastavite 
dalje. Nikad ne odustajte. – U duhovnom životu morate svaki dan ići jedan korak 
naprijed, odozdo prema gore. 

5. Vaša nesreća nije sve na svijetu. Vaša sreća nije sve na svijetu. Ne dozvolite 
osjećajima da određuju hoćete li misliti da duhovno napredujete ili ne. Sreća i uspjeh 
prema standardima svijeta su potpuno u suprotnosti od duhovnog napretka. – Stalno 
gledajte u Njega dok vas vodi do rajske zemlje. Neka vam ne bude bitno hoće li vas 
Isus do raja voditi pustinjom ili livadom, sve dok je On uvijek s vama a vi ne dođete 
u posjed blagoslovljene vječnosti. 

6. Isključite ekrane u vrijeme korizme. Ugasite TV. Smanjite korištenje Facebooka i 
ostalih računalnih stvari. Pročitajte neke dobre knjige. Nahranite dušu. – Ne smatrajte 
da sam previše zahtjevan ako vas opet zatražim da svete knjige smatrate važnima 
i čitate ih što češće. Duhovno vam je štivo neophodno kao i zrak koji dišete. 

7. Budite pozorni na svetoj misi. Bog je prisutan. To nije samo neki “obiteljski objed” ili 
motivacijski govor za vrijeme kojeg mi odlučujemo da ćemo učiniti ovaj svijet boljim 
mjestom. To je prag raja i jedna potpuna, savršena žrtva koja dolazi u sadašnji trenutak i 
donosi blagoslov za sve naše potrebe. – Obnovite svoju vjeru odlazeći na svetu misu. 
Koncentrirajte se na misterij koji se odvija pred vašim očima. U mislima otiđite na 
Kalvariju i meditirajte o Žrtvi koja je ponudila Sebe Božjoj Pravednosti i platila 
cijenu vašeg otkupljenja… Kad bismo samo znali koliko Bog cijeni ovu Žrtvu, 
riskirali bismo svoj život da dođemo na svetu misu. 

8. Vaša disciplina u vrijeme korizme pomoći će vam da pročistite svoju ljubav prema 
stvorenim stvarima i naučite ispravno voljeti stvari koje su vječne. Prema tome, ne budite 
obeshrabreni. Činite male žrtve, ali neka budu vrijedne. – Onaj koji se veže za zemlju 
ostaje privezan za nju. Nasilnim je načinom trebamo napustiti. Bolje je odvajati se 
malo po malo, nego odjednom i potpuno. Uvijek mislimo na raj. 

9. Ne budite obeshrabreni. Vi mislite da vi radite dobro, ali zapravo to Bog radi unutar 
vas. Kad to shvatite, još ćete više željeti surađivati s Božjom voljom i to će vas još brže 
odvesti na pravi put. – Ponizimo se i priznajmo sebi da bismo bez Božje 

https://www.bitno.net/mulitmedija/video-tajna-molitve-koja-je-spasavala-pojedince-i-narode-od-zla/
https://www.bitno.net/lifestyle/tv/
https://www.bitno.net/vjera/sto-sam-otkrio-kada-sam-prvi-put-bio-na-misi-2/


zaštite bili ranjeni svim vrstama grijeha. Zbog toga moramo živjeti u Bogu, tako da 
ustrajemo u onome što radimo i služimo mu bez obzira na posljedice. 

10. Budite potpuno predani Bogu i On vas neće iznevjeriti. Sjetite se retka iz Biblije: 
“Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na Nj na svim svojim 
putovima i on će ispraviti tvoje staze.” – Pokušajmo služiti Gospodinu svim svojim 
srcem i voljom. On će nam uvijek dati više nego što zaslužujemo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

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 

16. ožujka 2020. 
Hilarije, Smiljan 

07:30 + Vladimir Žanić 

18:30 + Martin i Anđa Krezo 

Utorak 

17. ožujka 2020.  
Patrik 

07:30 + Antun Hadić 

18:30 + ob. Dinješ 

Srijeda 

18. ožujka 2020. 
Ćiril Jeruzalemski 

07:30 + Antun i Franca Škritć 

18:30 + Josip Belobrajdić 

Četvrtak 

19. ožujka 2020.  
Josip Zaručnik 

BDM 

07:30 + Josip, Ivan i Anica Bjelanović 

18:30 + Josip Šeremet  

Petak 

20. ožujka 2020.  
Klaudija, Sandra 

7:30 + ob. Kolak 

18:30 + ob. Almaši i Blažeković 

Subota 

21. ožujka 2020. 
Vesna, Vlasta 

7:30 + Manda i Milan Budisavljević 

18:30 + Josip Stojković 

Nedjelja 

22. ožujka 2020.  
4. korizmena 

nedjelja   

09:00  Pro populo 

11:00 + ob. Ribić 

18:30  Za zdravlje ob. Poc 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 
Jednom kršten zauvijek 

kršten. Dijete Božje. 
Pokoj vječni daruj im 

Gospodine. 

VJENČANI 

Što Bog združi, čovjek neka ne razdvaja. 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje - coronavirus  

Privremene liturgijske odredbe 
zbog koronavirusa 

Zbog pojave coronavirusa i naša župna 

zajednica pridružuje se s privremenim 

odredbama i uputama o liturgijskim 

slavljima. 

„Suočeni sa životnim okolnostima, 

uzrokovani novim koronavirusom u cijelome 

svijetu i u našoj Domovini, a pozorni na 

upute mjerodavnih služba, u svojoj smo 

crkvenoj odgovornosti pozvani vjerničkim 

duhom razmatrati kako se trebamo ponašati, 

što trebamo činiti iz ljubavi prema 

bližnjima“(kardinal Josip Bozanić).  

Na temelju općih uputa koje su dane u 

Hrvatskoj glede okupljanja ljudi, a imajući u 

vidu našu vjerničku zajednicu, liturgijska 

slavlja i molitvene susrete u našoj crkvi 

donosimo upute: 

- Šrkopionice su ispražnjene vodom, one su sada prazne i kao takve su znak čežnje i 

poziva da svoju krsnu milost snažnije svjedočimo. Stoga možemo pri ulasku i izlasku iz 

crkve pokleknuti ili se duboko nakloniti znamenujući se znakom križa bez blagoslovljene 

vode. 

- Umjesto uobičajene geste pružanja mira ne koristi uobičajena gesta rukovanja već 

okrenuti jedni drugima možemo načiniti blagi naklon.  

- Primanje svete pričesti u redovitosti prilika poznaje dva oblika: na jezik ili na ruke. 

Sasvim je razumljivo da ćemo se u ovim neredovitim prilikama pričestiti primanjem svete 

hostije na dlan jedne ruke, kako bi drugom rukom hostiju prinijeli svojim ustima. Neka i 

ta gesta u pobožnosti bude poticaj da živimo svjesni toga nebeskoga dara koji primamo. 

Vrijeme kroz koje prolazimo je višeslojno vrijeme kušnje. U korizmenome hodu jasnije 

vidimo da su kušnja ne samo naša ljudska ranjivost i krhkost, nego i određena nužna 

ograničenja. Mi ta ograničenja promatramo i nastojimo živjeti u svjetlu ljubavi koja je 

potrebna pred izazovima za osobnu i zajedničku odgovornost.  

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

