
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

 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.  

 Započeli smo sa župskim 
vjeronuakom s osobitim 
naglaskom za provopričesnike i 
krizmanike. 

 Katekumeni koji se pripremaju za 
primanje sakramenata kršćanske 
inicijacije nastavljaju svoju 
pripremu srijedom, u 19,30 sati. 

 Jerihonsko bdijenje počinje 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. 

 U subotu je Dan državnosti naše Domovine, kada obilježavamo spomen na 
konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog Sabora 30. 
svibnja 1990. godine. To prigodom na naše domove izvjesimo hrvatske 
stjegove. 

 
Spomeni se 

Spomeni se, o predobrostiva Djevice Marijo, 

kako se nije nikada čulo da si ikoga zapustila, 

koji se k Tebi u zaštitu utekao, 

Tvoju pomoć zatražio i Tvoj zagovor zamolio. 

Ovim pouzdanjem obodren utječem se i ja k Tebi, 

Djevice djevica. K Tebi, Majko, dolazim; 

pred Tobom eto stojim ja grešnik i uzdišem: 

Nemoj, Majko vječne Riječi, prezreti mojih riječi, 

već ih milostivo poslušaj i usliši. Amen. 

 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 21 (759); 24. svibnja 2020. 

7. Vazmena nedjelja - godina A 

 



AKTUALNO 

Fra Zvjezdan Linić – Duh Sveti puše gdje hoće   
Bog je Duh, i pravi klanjaoci klanjaju mu se u duhu i istini! U tom Duhu Bog i 
djeluje. Ovisni smo o Bogu koji nas je stvorio, o Bogu koji nas neprestano 
uzdržava u životu, o Bogu koji pozna broj zvijezda i zrnaca pijeska. Svoju životnu 
povezanost s Bogom posebno izražavamo darom molitve. Otvaramo mu svoje 

srce, izričemo svoju zahvalnost, 
izlijevamo svoje potrebe i želje. 
Molimo se Bogu. 
Najčešće je ta molitva povezana s 
okolnostima našega života. Često 
želimo neke stvari požuriti, neke 
promijeniti, na neke utjecati. 
Apeliramo na Boga, koji sve 
može, da nam dadne ono i onako 
kako to mi želimo. Međutim, 

pritom ipak neke stvari zaboravljamo. Mi smo ograničeni ljudi. Ne posjedujemo 
apsolutno znanje svega i svih okolnosti. Ne znamo što je najbolje. Nadalje, 
ograničeni smo i što se tiče naše ispravnosti. Nismo uvijek pravedni niti pošteni. 
Naše želje nisu uvijek čiste i svete. Često može ono što molimo biti štetno našem 
životu ili životu naših bližnjih. Nemamo uvijek pred očima ili u srcu vječne 
dimenzije života. Mislimo uskogrudno, zarobljeni smo sadašnjim časom i 
ograničavamo svoje molitve na neke hitnosti kako ih mi doživljavamo. 
Zbog svega toga Bog je sebi sačuvao slobodu. U svome Duhu i po svome Duhu, 
kako nam i Isus govori, on djeluje gdje hoće i kako hoće. To ne znači ironično da 
nas Bog pušta da mi molimo kako najbolje znamo, a on će ipak učiniti kako je 
njemu drago. Isus nas uvjerava da će Bog učiniti i više i bolje nego što molimo. 
Jer želi da nikada ne zaboravimo kako je Bog dobar i kako osluškuje naše molitve 
srcem koje ljubi i djeluje iz 
neizrecive želje da se svi ljudi 
spase. Bilo bi divno kada 
bismo mogli povjerovati kako 
je za nas bolje ono što Bog 
hoće negoli što mi 
naručujemo. Bili bismo 
sretniji kada bismo ispred 
naših molitava i narudžbi 
ostavili prostora u svojoj 
molitvi za ono što Isus u 
Očenašu jasno postavlja: 
Budi volja tvoja! Znali bismo 
bolje i istinitije moliti, bili 
bismo slobodniji u svojim očekivanjima kad bismo i u svojem srcu mogli Bogu dati 
slobodu, kad bismo za njegova Duha ostavili prostora da puše gdje hoće i kako 
hoće.  



U tom pogledu ne trebamo se bojati Boga, jer on je dobar; radije se bojmo sebe 
jer smo jednostrani i uskogrudni u svojim nabrajanjima. Vjerujem da nisu rijetka 
iskustva molitelja kad osjete naknadno da je dobro što nisu dobili ono što su htjeli, 
ono što su tražili. No, i za tu spoznaju treba sazrijevanja, treba povjerenja. Isus 
nas želi ohrabriti: “Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete!” (Mt 
6,8). Otvori svoje srce njemu po iskrenoj molitvi i osjetit ćeš iskustvo uslišane 
molitve! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

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 

25. svibnja 2020. 
Beda Časni 

7:30  + vlč. Stipo Benko 

18:30 + Jure i Vida Dragičević 

Utorak 

26. svibnja 2020.  
Filip Neri 

7:30 + Ivica i ob. Djak 

18:30 + Martin i Mira Dragičević 

Srijeda 

27. svibnja 2020. 
Augustin 

Kanterberijski 

7:30 + Ivan i Marija Jelenić 

18:30 + Andrija, Milka i Zdravko Dragičević 

Četvrtak 

28. svibnja 2020.  
German, Vilim 

7:30 + Mirko Ištuk 

 18:30 + Ivan i Ana Janko 

Petak 

29. svibnja 2020.  
Euzebije i Polion 

7:30   + Josip, Marija i ob. Anokić i Tabaček  

18:30  
+ Martin i Marta Čikanović, Ignac i 
Elizabeta Kolar 

Subota 

30. svibnja 2020. 
Bazilije 

7:30   + Jure i Marija Ban 

18:30  + Vjeran Levar 

Nedjelja 

31. svibnja 2020.  
DUHOVI  

9:00  Pro populo 

11:00   Na nakanu 

18:30  Na nakanu Duhu Svetom 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 

Kalist Finta Marin Mađarević (1946) 

VJENČANI 

Što Bog združi, čovjek neka ne razdvaja. 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje – Ususret Duhovima  

Voda, koju ću mu ja dati, postat će u njemu izvorom one žive vode što struji u 

život vječni. To je nova vrsta vode, koja živi i struji u život vječni, a struji na one 

koji su dostojni. Zbog kojega je razloga milost Duha nazvana vodom? Jer pomoću 

vode sve postoji: voda uzdržava biljke i 

životinje, voda kao kiša pada s neba, i to 

pada na isti način u istome obliku a 

proizvodi različite učinke: jedan je 

učinak u palmi, a drugi u lozi, a ipak je 

voda svima sve. Ona je uvijek ista i ne 

postoji na drugačiji način. Dok kiša 

pada, ne mijenja se, nego se upriličuje 

onomu koji je prima i u svakomu 

stvorenju proizvodi ono što mu treba i 

što odgovara njegovoj naravi. Na isti način Duh Sveti, koji je jedan i uvijek isti i 

nedjeljiv, svakome pojedinome dijeli milost kako hoće. I kao što gotovo osušeno 

drvo dobro zalijevano propupa, isto tako grešna duša donosi svete plodove kada 

po pokori zavrijedi primiti darove Duha Svetoga. No iako je Duh Sveti jedan i 

nepromjenljiv, ipak je on po volji Božjoj i u Kristovo ime izvor i uzrok različitih 

kreposti. On blago i nježno pristupa pa ga ugodno i milo doživljujemo. A jaram je 

njegov vrlo lagan. Dolazak mu najavljuju sjajne zrake svjetla i znanja. Njegovo je 

srce milosrdno kao u pravoga zaštitnika, jer dolazi da spasi, ozdravi, pouči, 

opomene, ojača, utješi i rasvijetli pamet, i to najprije onomu tko ga prima, a onda 

preko njega i drugima. Pa kao i onaj koji je bio u mraku, kad se pojavi sunčevo 

svjetlo, vidi svojim očima i jasno promatra što prije nije vidio, tako je i u duši 

rasvijetljen onaj koji je zavrijedio darove Duha Svetoga, pa obdaren nadnaravnim 

svjetlom vidi i ono što prije nije vidio. 

 Dođi Duše Presveti 

Dođi Duše Presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti. 
Dođi Oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti. 

Tješitelji tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline hlade tih. 
Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih.  

Sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu. 
Bez božanstva tvojega, čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu. 

Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim. 
Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene, ne daj nama putem zlim. 

Svim što vjeru imaj, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj.  
Daj nam krepost zaslužnu, i smrt lijepu blaženu, daj vjekovit svima raj. 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. 
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