
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

Uskoro sv. mise s narodom Božjim 
03. svibnja (nedjelja) - Dana Grada Vukovara U 11,00: svečana sv. misa 

Dragi vjernici na radost svih nas od 2. svibnja 

počinjemo sa slavljem sv. misa u našim crkvama 

zajedno sa svima vama, naravno držeći se pravila 

socijalne udaljenosti i drugih propisa. Za sada 

nemamo punu i točnu informaciju o tome kako i 

kada će to biti, ali sve je nekako na vidiku. Nadamo 

se da će tijekom ovoga tjedana sve biti obznanjeno, 

pa vas molimo da pratite vijesti naše župne 

stranice. Posebno naglašavamo da pratite našu 

župnu facebook i web stranicu jer je naš crkva 

jedna od najvećih što je razlog da će biti i posebne 

upute s obzirom na socijalnu distancu ili udaljenost.  

SV. FILIP I JAKOV ZAŠTITNICI VUKOVARA 

Obojicu apostola i Filipa i Jakova nalazimo na svim popisima apostola u 

evanđeljima. Prema podacima iz Ivanova evanđelja znamo da je Filip, kao i 

Andrija i Petar, potjecao iz Betsaide na Genezaretskom jezeru. Filip je bio 

prijatelj Ivana apostola i evanđeliste s kojim je skupa pripadao učeničkom 

krugu Ivana Krstitelja. Prema kasnijoj tradiciji Filip je živio u Hierapolisu u 

Maloj Aziji, gdje je i umro. Arheolozi misle čak da su pronašli ondje i 

njegov grob. Relikvije sv. Filipa štuju se u Rimu u bazilici Dvanaestorice 

apostola. Sveti Jakov mlađi, sin Alfejev, sam pisac jednog novozavjetnog 

spisa, osim u listi apostola, nigdje se u evanđeljima naročito ne spominje. 

Sv. Pavao u Poslanici Galaćanima spominje ga kao jednu od najuglednijih 

ličnosti prve Crkve, dok se u Djelima apostolskim ističe kao jeruzalemski 

biskup.  

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 17 (755); 26. travnja 2020. 

3. Vazmena nedjelja - godina A 

 



AKTUALNO 

sv. Terezija Avilska o sv Josipu   
Počela sam obavljati pobožnosti s misama i druge vrlo prokušane stvari s molitvama, 
jer nikada nisam bila prijateljica dugih pobožnosti koje obavljaju neke osobe, 
posebice ženske, uz ceremonije koje nisam mogla podnositi, a njima su bile 
pobožnost. Kasnije je obznanjeno da nisu bile prikladne, jer su bile praznovjerne. Ja 

sam pak uzela za zagovornika i gospodara 
svetog Josipa i njemu sam se usrdno 
preporučila. Jasno sam vidjela – iz ove 
nevolje i iz drugih još većih, u vezi s čašću i 
duševnom pogibelji – da me je ovaj otac i moj 
gospodar izvukao s više dobra nego što sam 
ja od njega znala tražiti. Ne sjećam se dosad 
da sam ga išta molila što bi on propustio 
učiniti. Začuđujuća su stvar one velike milosti 
koje mi je Bog udijelio posredstvom ovoga 
blaženog Sveca. Kakvih me je samo 
opasnosti oslobodio, i tjelesnih i duševnih! 
Čini mi se da je drugim svecima Gospodin dao 
milost da priteknu u jednoj nevolji, a ovome 
slavnom svecu (imam iskustva) da pritekne u 
svima. Gospodin nam hoće pokazati sljedeće: 

Kako je sv. Josipu bio podložan na zemlji – budući da ga je zvao ocem, a bio mu je 
hranitelj – mogao mu je zapovijedati i na nebu, te on čini što god od njega traži. To 
su doživjele, također iz iskustva, još neke druge osobe kojima sam govorila da se 
preporuče njemu, a puno je i onih koje doživljavaju ovu istinu iznova gajeći pobožnost 
prema njemu. 
Nastojala sam slaviti njegov blagdan sa svom svečanošću kojom sam mogla, punija 
ispraznosti negoli duha, želeći da se slavi vrlo kićeno i lijepo, premda s dobrom 
nakanom. No kod mene je bilo loše ovo: ako bi mi Gospodin dao da napravim neko 
dobro, bilo je to s puno nesavršenosti i s puno nedostataka. Za zlo, izvještačenost i 
ispraznost imala sam puno spretnosti i mara. Gospodin neka mi oprosti. 
Htjela bih privoljeti sve da gaje pobožnost prema ovome slavnom svecu, zbog velika 
iskustva koje imam s dobrima što ih postiže od Boga. Nisam upoznala osobu koja bi 
uistinu gajila pobožnost prema njemu i obavljala posebne službe a da ne bih vidjela 
kako je uznapredovala u kreposti. Jako koristi dušama to što se njemu preporučuju. 
Čini mi se da ima nekoliko godina kako od njega svake godine tražim nešto, i to uvijek 
biva ispunjeno. Ako je molba malo iskrivljena, on je ispravlja za moje veće dobro. 
Da sam osoba koja ima ovlaštenje pisati, rado bih oduljila iznoseći u tančine milosti 
koje je ovaj slavni svetac udijelio meni i drugim osobama. No da ne bih prekoračila 
ono što mi je zapovjeđeno, u mnogim ću stvarima biti kraća nego što bih htjela, a u 
drugima opširnija nego što je potrebno; baš kao onaj koji u svemu dobrome ima malo 
razboritosti. Jedino molim, za ljubav Božju, da to kuša onaj tko mi ne bude vjerovao, 
pa će iz iskustva vidjeti kako je veliko dobro preporučivati se ovome slavnom 
patrijarhu i gajiti pobožnost prema njemu. 
Osobito su mu osobe od molitve uvijek morale biti naklonjene; jer ne znam kako se 
može misliti na Kraljicu anđela za onog vremena kada je toliko prošla s djetetom 



Isusom, a da se ne zahvaljuje svetom Josipu na dobru kojim im je pomogao u tome. 
Tko ne nađe učitelja koji bi ga 
naučio molitvi, neka uzme ovoga slavnoga sveca za učitelja i neće zastraniti na putu. 
Dao Gospodin da nisam pogriješila time što sam se usudila govoriti o njemu, jer, iako 
izjavljujem da gajim pobožnost prema njemu, u služenjima i u nasljedovanju njega 
uvijek sam zakazivala. On pak, kakav jest, uredio je da sam se mogla dignuti, hodati 
i da ne budem ukočena, a ja, kakva jesam, da loše koristim tu milost. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

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 

27. travnja 2020. 
Ozana Kotorska 

  + Aleksandar Čotar 

  Na nakanu 

Utorak 

28. travnja 2020.  
Petar Chanel 

 + Ivan Lung 

 + Anica i Andrija Podhorski 

Srijeda 

29. travnja 2020. 
Katarina Sijenska 

 
+ Stjepan Kulunđić, Stanislav i Marija 
Vipotnik 

 + Tomislav Jurčić 

Četvrtak 

30. travnja 2020.  
Pio V. papa 

 + Zdravko, Stanislava i Antun Dvojković 

  + Stjepan i Ana Kovač 

Petak 

1. svibnja 2020.  
Josip Radnik 

  + Mijo Jurišić 

  + Štefana Rumenjak 

Subota 

2. svibnja 2020. 
Atanazije 

Aleksandrijski 

  + Đuro i ob. Grečl 

  + Svjetlana i ob. Rubil 

Nedjelja 

3. svibnja 2020.  
4. Uskrsna 

Nedjelja  

  Pro populo 

  + Miroslav, Marko i Kata Vlaho 

 
+ Za svećenička i redovnička zvanja i 
za dobročinitelje samostana i župe 

 
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 – mise s narodom  

 

KONAČNO PONOVNO MISE S 

NARODOM  

Uskoro detaljne epidemiološke 

upute za crkve 

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno 

zdravstvo Krunoslav Capak najavio je u petak 

da će preko vikenda i početkom sljedećeg 

tjedna doraditi preporuku za održavanje misa 

u crkvama. 

Uskoro će uslijediti preporuka o 

odvijanju vjerskih obreda u crkvama, koju su 

prije uvođenja restrikcija napravili po uzoru na 

Italiju, iskomunicirati s Biskupskom 

konferencijom i Vladom Republike Hrvatske. 

Vjerski obredi će prema planu 

popuštanja mjera biti dozvoljeni od 2. svibnja. 

„Broj ljudi u zatvorenom prostoru ovisi o 

kvadraturi, bitna je socijalna distanca od dva 

metra udaljenosti među ljudima“. 

Resorno ministarstvo, smatra, treba 

donijeti odluku o tome tko će i kada ići u školu 

dok je epidemiološka struka zadužena da 

epidemiološki okvir u kojem je moguće to raditi, a da se rizik širenja koronavirusne 

infekcije smanji na prihvatljivu mjeru. 

Gosp. Krunoslav Capak ukazao je na epidemiološke činjenice po kojima djeca 

manje obolijevaju, imaju slabije simptome bolesti i vrlo često je prebole asimptomatski, 

ali da kod nas, u istoj kući, pod istim krovom žive i po tri generacije, a moramo zaštititi 

starije osobe. Dodaje da će povratak u škole biti više-manje dobrovoljan. “Resorno 

ministarstvo razmišlja o tome. Onaj tko bude htio se vratiti u školu, vratiti će se. Mislim 

da se tu radi o manjim skupinama djece. Također je dodao: “Kod vrtića je slična situacija, 

to su vrlo mala djeca. Svi koji rade od kuće, mogu zadržati djecu kod kuće. Odluka 

Ministarstva Uprave je i dalje na snazi. Pretpostavljam da roditelji mogu čuvati djecu kod 

kuće, makar jedan roditelj”. 

 

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

