
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

Dragi vjernici! 

 

Suosjećam s vama, draga 

braćo i sestre, koji biste o 

Uskrsu žarko željeli pri-

stupiti euharistijskom stolu, 

ali vam to ove godine, 

nažalost, nije moguće. 

Stvorite raspoloženje za 

primanje duhovne pričesti, 

osobito dok ćete preko 

sredstava društvenog pri-

općavanja pratiti prijenos  

uskrsne euharistije.  

Podjela sakramenta svete 

potvrde ili krizme stavlja 

se izvan snage ranije obja-

vljenog rasporeda na podru-

čju naše Nadbiskupije.  

Podjela sakramenata ka-

tekumenima se odgađa do 

daljenjega.  

 

 
Mons. Đuro Hranić, 

nadbiskup đakovačko osječki 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 15 (753); 12. travnja 2020. 

USKRS, Nedjelja Uskrsnuća Gospodnjeg - A 

 



o AKTUALNO 
Tomislav Ivančić - Uskrs  

Uskrs je eksplozija svjetla, mira, slobode i ljubavi. Uskrs je prolaz u život, u pobjedu, 
u povjerenje, u ljudskost koja više nikada ne može prestati. Uskrs je dan koji unosi 
stravu i nemir u sve neprijatelje čovječanstva. Uskrs je dan čovjeka, to je dan vječne 

nade, dan nove povijesti čovječanstva.  
Isus je uskrsnuo, prvi u povijesti svijeta. On nije 
oživio poput Lazara, nego je njegovo tijelo 
uskrslo, a to znači preobraženo, oslobođeno od 
raspadanja, smrti i bolesti. Nad njim stari bezbožni 
svijet nema nikakvu vlast. To je, dakle, spas 
ljudskog tijela i ljudske naravi od raspadanja. 

Isusovo tijelo je produhovljeno. Preobraženo je Duhom Božjim, a ne bilo kojim 
duhom. Plodove Isusovog uskrsnuća doživljavamo u krštenju i u sakramentima. To 
uskrsnuće u svakom od nas raste do punine, sve do Sudnjeg dana, kad ćemo uživati 
čitavu vječnost, savršeni sklad naravi, prirode i prijateljstva s Bogom i među ljudima. 
Isus, dakle, nije oživio da živi negdje na zemlji. Time se ne bi dogodilo ništa novo u 
ljudskoj povijesti i u prirodi. On je preobrazio ljudsku narav, otvorio vrata za 
preobrazbu čitave prirode, svakog čovjeka, cijelog čovječanstva i ljudske povijesti. 
To znači da je oduzeo mogućnost da pakao, Sotona, grijeh i smrt imaju vlast nad 
čovjekom. Čovjek, dakle, ima izlaz, ima spas, može se osloboditi patnje, 
masakriranja, smrti, ubijanja i nepravde. Neprijatelj čovjeka i čovječanstva je zauvijek 
izgubio bitku. Smrt, grijeh, đavao, mrak i patnja su pobijeđeni. Snaga uskrsnuća je u 
nama. Ona nam je udijeljena po krštenju. Uskrsna jaja dočaravaju tu istinu. Kao što 
pile kuca iznutra na stijenku jajeta da bi izišlo van, tako i čovjek treba iznutra kucati 
Duhu Božjem na stijenku svoga života da bi izašao u uskrsnuće, u snagu, zdravlje i 
mir. U svakom čovjeku je ta klica života, kao u jajetu. Važno je da se ona razvija i da 
čovjek počne rasti u veliko Božje dijete koje može živjeti u skladu i miru sa svima. 
Uskrs ne znači da je Isus nekamo otišao od nas. On je upravo ostao među nama. 
No, on nije prisutan na naš, tjelesni način, on ne zauzima neki prostor nego 
istovremeno zauzima sve prostore, čitav je kod svakog čovjeka, istovremeno na nebu 
i na zemlji. On sjedi zdesna Bogu, a to znači da kao čovjek ima svu vlast nad nebom 
i nad zemljom. On je i na zemlji, kroz službenike Crkve dijeli sakramente, propovijeda, 
čini nas dionicima svoga uskrsnuća i dijeli nam svoju baštinu, upravlja Crkvom i 
ljudskom poviješću. Uskrs je stvarnost koja u nama živi i želi se u nama razviti. Tek 
Uskrs pokazuje kako veličanstvenu perspektivu i život u izobilju ima čovjek. Stoga 
Uskrs treba slaviti. Taj dan treba imati najbolja jela i pića i najbolje odijelo, najbolje 
ukrasiti svoj dom. Sve oko nas bi nas trebalo podsjećati da nismo podložni smrti, 
raspadanju, umiranju i zlu, da nijedan neprijatelj čovjeka i čovječanstva nema vlast 
nad nama, da smo uvijek u Božjoj ruci i da je konačna pobjeda naša. Posljednju riječ 
ima Uskrs. Novo nebo i nova zemlja čeka na nas, gdje će neprijatelj biti pobijeđen, 
gdje će vidjeti uzaludnost svojih protučovječanskih napora, gdje će vidjeti da je 
prevaren i da se jedino nije isplatilo činiti zlo. 
Uskrs govori svakom patniku da izdrži svoj Veliki petak i Veliku subotu, govori 
ranjeniku da se ne boji, jer će dobiti svoje ruke i noge, svoje oči i usta, govori svakom 
gubitniku radi pravde i slobode da će dobiti svega u izobilju. Zbog Uskrsa nema 



besmislenih života, nema izgubljenog vremena ni izgubljenih radosti, nema želja i 
čežnji koje neće biti ispunjene. Sve naše čežnje su ispred nas i odlaze u ispunjenje i 
život bez kraja. Tu pobjedu treba čestitati. Pružimo si ruke i zaželimo da svaki od nas 
sretno uđe u Uskrs. To je jedina nada, jedino što ne smijemo promašiti.  
Aleluja je danas poklik koji najviše odzvanja i ori se crkvom i svijetom. On znači: 
“Slavite Gospodina”. To je poziv da kličemo, da podignemo svoj glas i svoje srce i 
reknemo Bogu hvala što smo smjeli biti ljudi, jer živimo vječno. Što Bog sve nije učinio 
za tebe? Stvorio te, otkupio i vodi te u nezamislivu baštinu života koji nikada ne može 
prestati. Radost koja nema kraja. Ljubav u kojoj ćeš plivati i koju ćeš dijeliti svima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

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 

13. travnja 2020. 
Uskrsni 

ponedjeljak 

  + ob. Dominiković i Žderić 

 + Šimun Sučić 

Utorak 

14. travnja 2020.  
Valerijan, Zdravko 

 + Agata i Jelena Čenadi 

 + Gojka Erceg i Anđa Krezo 

Srijeda 

15. travnja 2020. 
Teodor, Bosiljka 

 + Ivana Šmit 

 + Pavica i Zvonko Šeremet 

Četvrtak 

16. travnja 2020.  
Bernardica 

 + Pero i Ivka Dalić 

  + Josip Kefer  

Petak 

17. travnja 2020.  
Šimun, Inocent 

  + Janja i Stjepan Dioši 

  + Stjepan Romić i Ivan Galeković 

Subota 

18. travnja 2020. 
Apolonije, Roman 

  + ob. Križan i Karaula 

  
+ Ruža i Ivo Bumbar, Ruža i Stjepan 
Krnjić 

Nedjelja 

19. travnja 2020.  
2. Uskrsna-Bijela 

Nedjelja  

  Pro populo 

  + Mladen, Ana i Jela Andrić 

 + Irma i Mišo Kamenjaš i Mihajlo Binec 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 
Jednom kršten zauvijek 

kršten. Dijete Božje. 
Mirko Hajnal (1941) 

Marija Pušara (1937) 

VJENČANI 

Što Bog združi, čovjek neka ne razdvaja. 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje – Odredbe nadbiskup Đure Hranića  

 

Uskrsno obiteljsko molitveno slavlje i blagoslov jela 

Na temelju krsnog sjedinjenja s raspetim i uskrslim Kristom, svaki je 

kršćanin po krsnoj milosti postao istodobno i dionik njegove 'svećeničke, 

proročke i kraljevske službe'. U obiteljima to na osobit način, i po 

sakramentu ženidbe, pripada supružnicima i roditeljima. 

U euharistijskom predslovlju ispovijedamo i molimo „rod smo izabrani, 

kraljevsko svećenstvo, sveti puk“ Budući da smo ove smo godine lišeni 

sudjelovanja u uskrsnom euharistijskom slavlju te uskrsne sv. pričesti, tim 

veću ulogu u ovogodišnjem slavlju Uskrsa imaju naše obitelji, koje su male 

kućne Crkve, te krsni svećenici i „kućna liturgija“, odnosno obiteljsko 

molitveno zajedništvo i s Kristom uskrslim.  

Budući da ove godine nećemo moći jela za blagoslov nositi, kako je to 

uobičajeno, u crkve da ih ondje blagoslove naši svećenici, pozivam i potičem 

sve obitelji da se na svetkovinu Uskrsa okupe oko obiteljskoga uskrsnoga 

stola. Kod prvoga, jutarnjeg blagovanja, neka svi zazovu blagoslov na hranu 

koju o Uskrsu uobičajeno nose na blagoslov, povezujući u molitvi posebno 

s članovima svoje župne zajednice. Vrijedno je da to u obiteljima učine 

supružnici, odnosno roditelji. Neka i ta „kućna liturgija“ bude izričaj uskrsne 

radosti i zajedništva s Kristom uskrslim i međusobno, te izraz želje za 

sakramentalnim sjedinjenjem s njime u sv. pričesti. Uz pročitani tekst 

uskrsnoga evanđelja i Molitvu Gospodnju, te, ako je moguće uskrsnu 

pjesmu, izreknu molitvu:  

Gospodine Isuse Kriste, ti svojom smrću i uskrsnućem obnavljaš 

sav svijet. Uskrsnuvši od mrtvih, ukazao si se učenicima u 

lomljenu kruha, Molimo te, blagoslovi hranu što smo je pripravili 

i daruj nam zahvalna srca. Nauči nas da tebe kao gosta primamo 

u svojoj braći i sestrama. Primi nas jednoć kao sustolnike u 

svome kraljevstvu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.  

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

