
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

Dragi vjernici, od protekle nedjelje ponovno, slavimo svete mise sa svima vama.  

U skladu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo za sprečavanje zaraze COVID-

19 i dalje jako preporučujemo sve epidemiološke upute koje su vam već dobro 

poznate. Pažnje nikada dovoljno.  

 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 je 5. uskrsna nedjelja. Danas ujedno 

slavimo blagdan Gospe Trsatske, 

zaštitnicu naše Hrvatske franjevačke 

provincije sv. Ćirila i Metoda. Tim 

povodom pripremili smo posebnu molitvu 

koju molimo danas na svim misama. 

 U Marijinom mjesecu svibnju danas 

obilježavamo Majčin dan. Svake godine 

na drugu nedjelju u svibnju obiljaževamo 

blagdan u čast majki i majčinstva.  

 U utorak, 12. svibnja, u 10,30, u Bogdanovcima, slavi se blagdan sv. Leopolda 

Bogdana Mandić. 

 U srijedu, 13. svibnja, u 18,30 sati, u Borovu Naselju, slavi se blagdan Gospe 

Fatimske.  

 Sljedeće nedjelje, nakon sv. mise u 11 sati održat ćemo kratki susret s roditeljima 

povodom ovogodišnje podjele sakramenata sv. krizme i pričesti. Mnogi roditelji 

raspituju se upravo o podjeli ovih sakramenata, a ovim susretom želimo postići 

zajednički dogovor.  

 Podsjećamo vas da smo u proteklom vremenu postavili staklene ploče u spomen 

na žrtve iz 1. i 2. svjetskom ratu. Uredili smo samostanski vrt za hodočasnike i 

različite susrete i događaje. I posljednje što smo učinili je rekonstrukcija velike 

ovalne slike „Isus na putu Emaus. Sve to možete obići i pogledati.  

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 19 (757); 8. svibnja 2020. 

5. Vazmena nedjelja - godina A 

 



AKTUALNO 

Sv. Leopold Bogdan Mandić   
U ovome tjednu slavimo našega velikoga sveca, Leopolda Bogadana Mandića. 
Sveti Leopold Mandić prozvan je “apostolom ispovjedaonice” zbog gotovo 40 
godina svakodnevnog ispovijedanja, ponekad i više od deset sati dnevno! Rijeke 
ljudi dolazile su k njemu s jednim ciljem: izmiriti se s Bogom i ljudima! Ovdje 

donosimo neke misli ovog neumornog Božjeg 
radnika i istinskog poznavatelja ljudskih srdaca koje 
nam svima mogu biti na korist i poticaj! 

 

Imamo u nebu srce Majke, Djevice Marijo, Majko 
naša, koja si podno križa prepatila koliko je najviše 
moguće ljudskom biću, Ti razumiješ naše boli i zato 
nas utješi.  

Vjeru! Imajte vjeru! Bog je lijek i liječnik!  

Čudim se svakog časa kako čovjek može staviti 
na kocku spas svoje duše zbog sasvim ništavnih i 
prolaznih razloga. 

Ljudi smo koji idu protiv struje. Neka nas ništa ne 
obeshrabri, već uvijek naprijed sa sigurnošću da 

Gospodin računa na svaki napor i nagrađuje svaku žrtvu. 

O, kada bismo mogli vidjeti, što se događa na oltaru! Naše oči ne bi mogle 
izdržati tako uzvišena otajstva! 

Imajte vjeru i život će vam biti dobar, smiren i kršćanski. Imajte vjere i naći ćete 
iscrpan odgovor na sva svoja pitanja i vaša iskušenja postat će podnošljiva a bol 
će se preobraziti u svjetlost! 

Bog, moj Gospodar tako hoće; neka se vrši volja njegova! Dostatno je ako mi 
dozvoli da mogu ispovijedati. 

Zahvalimo Bogu i molimo ga za oproštenje, jer se udostojao dozvoliti da naša 
ništatnost dođu u dodir s blagom njegove milosti. 

Naš Gospodin nam je čvrsto obećao da će biti širokogrudan u svojoj 
providnosti kada se budemo trudili s njegovom milošću vršiti svoje dužnosti. 
Potrudimo se dakle da budemo djelotvorni vjernici; potom će nadoći Providnost. 

Uvijek ostaje istina da se ni list ne miče bez Božje volje. Koliko su veća njegova 
iskušenja, toliko je bliže Božje obodrenje. Dakle, blizu je utjeha koju želi vaše 
srce. 

Pođite na pričest. Idite na pričest s vjerom… Nije otrov, nego lijek koji može 
izliječiti svaku bolest. Svjetlo je misli; snaga u slabostima, utjeha i ublaženje u 
svim mukama; zalog je buduće slave. 



 
Molitva da se isporse milosti po zagovoru sv. Leopolda 

Sveti Leopolde Bogdane, Bog Te je obdario velikim milostima da uzmogneš 
pomagati onima koji se Tebi utječu. Evo se i ja utječem Tebi i ponizno Ti se 
molim: isprosi mi živu vjeru i žarku ljubav, da se predam u ruke Božje i da iz tih 
Božjih ruku primim pomoć u ovoj svojoj nevolji… (navesti nakane). 
Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

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 

11. svibnja 2020. 
Franjo Hieronim 

7:30  + Ana Ragač 

18:30 + Ilija, Drina i Ivan Kovač 

Utorak 

12. svibnja 2020.  
Leopold Mandić 

7:30 + Ivan Hovanček 

18:30 + Stjepan i Stajka Kolarević 

Srijeda 

13. svibnja 2020. 
BDM Fatimska 

7:30 + Slavko Vukojević 

18:30 + Jakov i Marija Martić 

Četvrtak 

14. svibnja 2020.  
Matija apostol 

7:30 + Ivan Šesto 

 18:30 + Snježana Čuljak 

Petak 

15. svibnja 2020.  
Solinski mučenici 

7:30   + Rade Planinić i Stana Šarac 

18:30  + Tereza i Josip Žanić 

Subota 

16. svibnja 2020. 
Ivan Nepomuk 

7:30   + Vladimir Žanić 

18:30  + Zoran Biško 

Nedjelja 

17. svibnja 2020.  
6. Uskrsna 

Nedjelja  

9:00  Pro populo 

11:00   Na nakanu 

18:30 
 Za porast broja zvanja časne braće u 
provinciji 

 
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 –Marijin svibanj  

Svibanj   

Marijin mjesec  

U svibnju, kažu, priroda oblači svečano ruho. 

Mnoge biljke cvjetaju. Sve niče i raste. Sve to 

je nama lijepo, jednostavno lijepo. U 

kršćanskoj tradiciji mjesec svibanj je stoga 

postao vrijeme posebnog štovanja Marije.  

Svibanj je, dakle, mjesec koji nas poziva na 

zajedništvo s Majkom koja nas približava 

Isusu. Krunica je evanđeoska molitva. Iz evanđelja crpi predmet otajstava i poglavite 

svoje oblike. Nadahnjuje se na Evanđelju kako bi vjernicima ponudila stav s kojim je 

moraju moliti, započinjući od radosna Anđelova pozdrava i Marijina „da“. 

U skladnoj susljednosti Zdravomarija, krunica ponovno moliteljima predlaže 

temeljno otajstvo evanđelja - Utjelovljenje Riječi - promatrajući ga u presudnome 

trenutku Navještaja naviještena Mariji. 

Krunica urednom susljednošću promatra glavne spasiteljske događaje koji su se 

ispunili u Kristu: od djevičanskoga začeća i otajstava djetinjstva do najviših trenutaka 

Uskrsa (Muke i Uskrsnuća), od učinaka što ih je Uskrs proizveo u Crkvi koja se rađala 

na dan Duhova, i u Djevici Mariji na dan kada je ona bila tijelom i dušom uznesena 

u nebesku Domovinu. 

Krunica je molitva u najužoj vezi s Marijom koja je sjedinjena s Kristom u njegovu 

spasiteljskom poslanju. Krunica je istodobno molitva Mariji, našoj najboljoj 

posrednici kod Sina. Ona je, napokon, molitva što je na poseban način molimo 

zajedno s Marijom, baš onako kako su zajedno s njome molili apostoli u blagovalištu 

Posljednje večere kada su se pripravljali na primitak Duha Svetoga. 

Mjesec svibanj spontano je posvećen Blaženoj Djevici Mariji, jer je mjesec ljepote, 

mjesec buđenja života, a nitko nije ljepši od Marije; nitko nije pjevao životu kao 

Marija, zato je njoj posvećen svibanj. Mislim da je najvažniji trenutak svibnja u kući 

otkriti marijansku molitvu, poglavito moljenje svete Krunice. Nekad je Krunica bila 

glavna molitva kršćanske obitelji, s Krunicom je svršavao svaki dan. Moleći 

zajednički Krunicu, obitelj se osjeća Božjim narodom, osjeća se kao jedna osoba: 

osjeća otajstvo Isusa nazočnoga među onima koji su se u Njegovo ime ujedinili. 

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. 

https://www.medjugorje-info.com/hr/duhovni-kutak/svibanj-marijin-mjesec
https://www.medjugorje-info.com/hr/duhovni-kutak/svibanj-marijin-mjesec
mailto:filipjakov.vukovar@ofm.hr

