
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

 Danas, 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.  

 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.  

 U ovome tjednu započinjemo sa župskim 

vjeronuakom s osobitim naglaskom za 

provopričesnike i krizmanike. Raspored je 

isti kao i prije. Dakle, prema ustaljevnom 

rasporedu.  

 Katekumeni koji se pripremaju za primanje sakramenata kršćanske inicije 

nastavljaju svoju pripremu u srijedu, u 19,30 sati. 

 Od ove subote, 23. svibnja, u 8 sati ujutro, vraćamo se u redovitost svetih misa na 

Mitnici u kapeli bl. Alojzija Stepinca.  

 Najavljujemo Jerihonsko bdijenje u kapeli sv. Roka od 31.svibnja do 7. lipnja. Sedam 

dana i noći u molitvi i klanjanju pred Gospodinom. Molimo za grad Vukovar! Prijava 

za sudjelovanje na tel. 098/921 3728. 

 Sljedeće nedjelje, 24. svibnja, povodom blagdana Blažene djevice Marije Pomoćnice 

kršćana kirvaj je u susjednoj župi u Sotinu. 

 

“Ljudi mogu osjećati mnoštvo dobrih stvari, imati dobre ideje, ali ako me to ne 

vodi utjelovljenom Bogu, ako me ne vodi bližnjemu, onda to nije od Boga. Zbog 

toga sv. Ivan započinje današnji odlomak riječima: ‘Ovo je zapovijed Božja: da 

vjerujemo u ime Sina Njegova, Isusa Krista, i da ljubimo jedni druge’.” 

papa Franjo 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 20 (758); 17. svibnja 2020. 

6. Vazmena nedjelja - godina A 

 



AKTUALNO 

Mir Božji   
Svjedoci smo da nije za mir dovoljno samo da oružje šuti. U današnje vrijeme, 
kad imamo neograničenu slobodu i brojne mogućnosti, ljudi su sve manje sretni 
i zadovoljni. Tempo života je ubitačan. Stalno negdje žurimo, a u glavnom nigdje 

ne stižemo na vrijeme. 
Slušamo samo loše vijesti, 
napetost raste 
eksponencijalno, sitnica je 
dovoljna da eksplodiramo. 
Pitam se čemu tolika strka? 
Što je uzrok tolikom nemiru? 
Ljudi današnjice su gladni 
mira, mira koji može dati 
samo Gospodin. Mnogi traže 

mir, ali rijetki ga pronalaze, jer mir se rađa u poniznosti. Ništa ne može uznemiriti 
kao sebeljublje i uvažavanje samoga sebe. Stoga nije čudo što često bježimo od 
samoće, što se ponekad bojimo samih sebe, što smo ponekad ujutro ljuti na sebe, 
a popodne na čitav svijet, što „pucamo“ čim nam netko uputi kritiku (makar ona 
bila i dobronamjerna). Strah nas je prignuti glavu i suočiti se sa svojom 
malenošću i priznati svoje slabosti. Često nismo svjesni da je upravo u tome 
ljepota. Jer kad upoznamo sebe shvatimo da ne možemo bez Božje pomoći. S 
Bogom još nekako možemo ići kroz život, ali bez Bog ne možemo nikako! 
Nemir prouzrokuju i brojne stranputice na kojima mnogi traže mir. Ne možemo 
mir postići nekim istočnjačkim meditacijama, niti tehnikama disanja, niti 
nekakvom bioenergijom ni grljenjem drveća. Pravi mir daje Krist, Gospodin naš. 
To nam potvrđuje i pslamist riječima „samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u 
Njemu spasenje“(Ps 62,2). Slično nam svjedoči i sveti Augustin kada kaže: „Za 
sebe si nas stvorio Bože i nemirno je srce moje dok se ne smiri u tebi.“ 
Može li se uznemiravati netko kome je prijatelj Svemogući Bog, Bog koji sve drži 
i uzdržava? Ima li takav 
razlog za nesigurnost, za 
strah, za nemir? Sveti 
Pavao isto pita: „Ako je Bog 
s nama tko će protiv nas?“ 
(Rim 8,31). Jednostavno 
nema te nevolje, tjeskobe, 
pogibli, ni užitka i dobitka, ni 
časti ni vlasti koji su vrijedni 
uznemiravanja i 
strahovanja. Potrebno je 
samo „povjeriti Gospodinu sve svoje brige i on će sve voditi, neće dati da ikad 
posrne pravednik“ (Ps 55,23). Isus je na rastanku rekao svojim učenicima „Neka 
se ne uznemiruje srce vaše, u Boga vjerujte i u mene vjerujte“ (Iv 14,1). 



Gospodin nam daruje svoj mir ne samo da stiša naše oluje i valove koji nas žele 
potopiti, nego da i mi budemo Njegovi mirotvorci. Ne možemo drugima dati nešto 
što sami nismo primili. Ne možemo tješiti druge, ako sami nismo utješeni, ne 
možemo druge miriti ako sami u srcu ne nosimo Kristov mir. Zato je važno „tražiti 
mir i za njim ići“ (usp. Ps 34,15). Ići u skrovitosti svoje sobe i tražiti ga u molitvi. 
Molitva je izvor mira jer duša se smiri tek kada je zagledana u Gospodina. Neka 
nam Gospodin podari svoj mir i neka nas učini oruđem svojega mira. Kraljice 
mira, moli za nas! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

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 

18. svibnja 2020. 
Ivan I. papa 

7:30  + Lenka i Ivica Zorni 

18:30 + Miško, Mile, Ivana Maslać 

Utorak 

19. svibnja 2020.  
Teofil, Rajko 

7:30  Na nakanu 

18:30 
+ Ružica i Antun Hutz i ob. Tićak i 
Šveljo 

Srijeda 

20. svibnja 2020. 
Bernardin Sijenski 

7:30 + Ivka Nikolić 

18:30 
+ Stjepan, Stana, Adam i Elizabeta 
Kolar 

Četvrtak 

21. svibnja 2020.  
Uzašašće 

Gospodinovo 

7:30 + Stipo Pole 

 18:30 + Franjo i Stana Ramljak 

Petak 

22. svibnja 2020.  
Rita 

7:30   + Manda i Petar Čelebija 

18:30  + Martin, Mario i Marta 

Subota 

23. svibnja 2020. 
BDM Kraljica 

apostola 

7:30   + Marija Leko 

18:30  + Marin i Marija Ceranac 

Nedjelja 

24. svibnja 2020.  
7. Uskrsna 

Nedjelja  

9:00  Pro populo 

11:00  + Mladen, Ana i Jela Andrić 

18:30  Na nakanu zajednice „Vjera i svjetlo“ 

 PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Jednom kršten zauvijek 
kršten. Dijete Božje. 

Stjepan Černok (1926) 
Igor Ivković (1976) 

VJENČANI 

Što Bog združi, čovjek neka ne razdvaja. 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje – Jerihonsko bdjenje  

 

 

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

