
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

 Dragi vjernici, od danas ponovno, slavimo svete mise sa svima vama.  
 U skladu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo za sprečavanje zaraze 

COVID-19 u ovome broju župnog listića navodimo preporuke za sudjelovanje 
na sv. misama koje se nalaze na posljednjoj stranici.  

 Danas je 4. uskrsna nedjelja ili nedjelja dobrog Pastira kada na 

poseban način razmišljamo o svećeničkim i redovničkim zvanjima. 

Ujedno je i prva nedjelja u mjesecu kada na tu nakanu molimo, te 

skupljamo priloge koje možete ostaviti u škrabicu pod korom.  
 Danas je blagdan sv. Filipa i Jakova, uz mjere opreza slavimo 

patrone naše župe i zaštitnike Grada, svečana sveta misa je u 11 

sati koju predvodi fra Tomislav Smiljanić, profesor moralne 

teologije na Fakultetu filozofije i religijskih zanosti u Zagrebu. 

Ovdje u Vukovaru vršio je svoju đakonsku službu prije 

svećeničkog ređenja. Drago nam je da ga možemo vidjeti nakon 

toliko godina među nama i da zajedno slavimo današnji blagdan. 

 U mjesecu smo svibnju, Marijinom mjesecu, svakog dana u 18 sati molimo svibanjske 

pobožnosti.  Utorkom, sve do blagdana sv. Antuna, molimo pobožnost sv. Antunu "13 

utoraka", te svečaniju misu s propovijedi.  

 Danas se spominjemo godišnjice od otvaranja Franjevačkog muzeja u Vukovaru kada 

smo javnosti predstavili sakralnu i kulturnu baštinu našega samostana. Ponosni smo 

na to ostvarenje. Tim povodom, u ponedjeljak, 4. svibnja, odražt ćemo znanstveni 

simpozij „Franjevci u Vukovaru“ na virtualni način. Obradit ćemo 25 tema od dolaska 

franjevaca do danas s naglaskom na povijest i umjetničko blago.  

 U proteklom mjesecu postavili smo staklene ploče u spomen na žrtve u 1. svjetskom 

ratu u crkvi pokraj oltara Gospe Žalosne i u 2. svjetskom ratu uz spomen križ žrtvama 

komunističkog terora. Možete ih vidjeti i na tim mjestima pomoliti se. Povodom 

postavljanja ovih poimeničnih žrtava u pripremi je i knjižica pod naslovom 

„Martirologij Vukovara u XX. stoljeću“.  

 Uredili smo samostanski vrt za hodočasnike i različite susrete i događaje. Otvoren je. 

 Posljednje što smo učinili je rekonstrukcija velike ovalne slike „Isus na putu Emaus. 

Tu sliku je još davne 1756. godine naslikao veliki umjetnik toga vemena Pavao 

Antonio Senser iz Pečuha, a u Domovinskom ratu je nestala zajedno s drugim 

umjetničkim vrijednim djelima kao što je glavna oltarna slika i postaje križnoga puta. 

Prema izvornoj slici naslikao je Zoran Homen iz Križevaca. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 18 (756); 3. svibnja 2020. 

4. Vazmena nedjelja - godina A 

 



AKTUALNO 

Tomislav Ivančić – Duhovna higijena   
Za napredak u duhovnom životu, a to znači za liječenje ljudskog duha, potrebno 
je tijekom dana imati vrijeme određeno za molitvu. Molitva je kontakt s Bogom, 
po njoj dobivamo snagu za život, u njoj liječimo duhovne rane, strahove, tjeskobe 

i nemoći. Molitva je stoga čovjeku 
potrebna kao i zrak plućima. Naučeni 
smo svako jutro temeljito obaviti jutarnju 
toaletu, doručkovati pa poći na posao. 
Nitko se ne usuđuje poći iz kuće 
neuredno odjeven, nepočešljan, 
neobrijan ili neumiven. Stoga je neobično 
da se u duhovnom pogledu vladamo 

suprotno. Izlazimo iz svojih kuća bez ikakve duhovne toalete, odlazimo na radna 
mjesta i susrećemo se s ljudima zaboravljajući da nam je duša opterećena, 
uprljana, izmučena kojekakvim susretima, brigama, tjeskobama, negativnim 
doživljajima, sumnjama i nevjerom. Zato joj je svako jutro i svaku večer potrebna 
duhovna toaleta. Ako nemamo vremena da umijemo dušu i očistimo savjest, 
postajat ćemo iz dana u dan sve bolesniji, sve nervozniji i nezadovoljniji, sve 
slabiji, sve nemoćniji… 
Zamislimo čovjeka koji se mjesec dana ne bi umivao, ili koji se ne bi mjesecima 
ili čak godinama kupao, ali daleko se teže posljedice događaju u nama ako svaki 
dan ne kupamo dušu i ne skidamo teret sa savjesti, ako puštamo da nam 
prljavština duše (negativne misli, doživljaji, strahovi) sjedaju u podsvijest. Stoga 
je nužno da danas odlučiš kako ćeš svaki dan poći u oazu mira, mjesto gdje ćeš 
obaviti svoju duhovnu toaletu. Nužno je da to bude ujutro i navečer. Ujutro ćeš 
skinuti sa sebe sve ono što je još ostalo od jučerašnjeg dana, a navečer skinuti 
sa sebe sve što te u danu opteretilo i što ti ne da miran san. 
Odredi si već danas: pola 
sata molitve ujutro. Budi u 
tome odlučan, pomisli da ako 
za tjelesnu toaletu i za hranu 
trošiš i po sat i više vremena, 
onda nemoj oklijevati da za 
duhovnu toaletu uzimaš bar 
pola sata. 
Nađi si neko mirno mjesto, 
možda odmah na rubu 
kreveta, prekriži se i reci kako 
u ovaj novi dan želiš ući u 
Božje ime. Potom moli 
Gospodina da ti izliječi 
strahove, ublaži tjeskobe, otkloni neugodnosti što moraš na posao, susretati se s 
određenim ljudima, raditi ono što ti se ne sviđa. Iza toga odlučno reci da želiš 
oprostiti onima s kojima ćeš se danas susresti, ili s kojima si jučer imao odnose 



pune napetosti. Nakon toga predaj svoj život u Isusove ruke, reci mu kako mu 
želiš potpuno pripadati, odreci se svih na koje si se vezao u životu i koji te zbog 
toga opterećuju. I zamoli Isusa da te izbavi od svakog zla, od neuspjeha u radu, 
od ružnog ponašanja prema ljudima, od umora i neraspoloženja, od nervoze i 
depresije. Pogledaj duhom Isusu u lice i reci mu da prihvaćaš ovaj dan kao njegov 
dar i da si znatiželjan što ćeš od njega učiniti. 
Preostaje ti nakon toga još samo da mu se od srca zahvališ i da radosno uđeš u 
dan. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

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 

4. svibnja 2020. 
Florijan 

7:30  + Slavko Vukojević 

18:30 + ob. Žulj 

Utorak 

5. svibnja 2020.  
Irena, Anđelko 

7:30 
+ Ivan i Sofija Matijašević i Tomislav 
Radanović 

18:30 + Đuro i Manda Petreković 

Srijeda 

6. svibnja 2020. 
Irenej, Domink 

Savio 

7:30 + Mirko, Ivka, Ruža, Drago i ob. Sučić 

18:30  Na nakanu OFS-a 

Četvrtak 

7. svibnja 2020.  
Dujam 

7:30 + Katica, Alojz, Marica i ob. Pokrivka 

 18:30 
+ Josip Poc, Joakim, Vlado i Irena 
Barna 

Petak 

8. svibnja 2020.  
BDM Posrednica 

7:30   + Dragan i Luka Ćorić 

18:30  + Marija Kolarić 

Subota 

9. svibnja 2020. 
Izaija, Dionizije 

7:30   + Ante, Stana i Ante Krajinović 

18:30  + Zvonko i Pavica Šeremet 

Nedjelja 

10. svibnja 2020.  
5. Uskrsna 

Nedjelja  

9:00  Pro populo 

11:00  + Željko Lijović 

18:30 
 Za napredak u duhovnom životu braće 
naše provincije 

 
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  

OD DANAS MISE S NARODOM  

U skladu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo za 

sprečavanje zaraze COVID-19 u ovome broju župnog 

listića stavljamo preporuke za sudjelovanje na sv. misama:  

Prije svega potrebno je poštovati udaljenost između 

vjernika u crkvi od najmanje dva metra. To vrijedi i za udaljenost prilikom ulaza, izlaza, 

odlaska na pričest i neovisno o tome da li se u crkvi sjedi ili stoji. Nije određen broj koliko 

vjernika može ući u našu crkvu jer je naša crkva velika. No, prema navedenim prilikama 

ukoliko nema mogućnosti dovoljne distance ili udaljenosti ostale vjernike molimo da 

zauzmu svoje mjesto u hodniku uz crkvu ili u samostanskom klaustru jer su i ti prostori s 

ozvučenjem.  

Za ove prilike angažirat ćemo župne suradnike koje treba poštivati i poslušati sve njihove 

upute. Svim vjernicima preporučujemo da u crkvi koriste masku za lice. Nemojte se 

iznenaditi ukoliko vidite svećenike, časne sestre i sakupljače milostinje s maskama na 

licu.  

Naša crkva bit će prozračena i dezinficirana pola sata prije sv. mise. Na ulazu u crkvu bit 

će župni suradnici sa sredstvom za dezinfekciju ruku. 

Na snazi su i dalje specifične mjere bez sv. vode na ulazu u crkvu, sv. pričesti prima se 

isključivo na ruku te se izostavlja gesta mira. 

Molimo vas da ne idete iz svojih kuća na euharistijsko slavlje ukoliko imate temperaturu 

veću od 37,2˚ C, ili ukoliko vam se pojavio kašalj, kihanje otežano dišu. 

Od danas su dopuštena vjenčanja, krštenja i ostali sakramenati, naravno uz poštivanje 

uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Svjesni smo da mnogi postavljaju pitanja o 

prvoj sv. pričesti i krizmi. Do daljnjega je odgođeno. No, čim to bude moguće, iz naše 

Nadbiskupije poslat će nam novi raspored krizmi. Također naš nadbiskup mons. Đuro 

Hranić moli sve vjernike i roditelje da ne vrše pritisak na svećenike i ne požuruju s 

terminima jer je nužno ponajprije biti razborit, s obzirom da nije poznato kako će se 

razvijati situacija s pandemijom, a isto tako je dodao kako je moguće da dio krizmi bude 

krajem lipnja ili početkom srpnja, a vrlo lijepo razdoblje za slavljenje krizmi i pričesti je 

jesensko razdoblje. 

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

