
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

 Današnja svetkovina Duhova obilježava 
silazak Duha Svetoga na apostole u 
Jeruzalemu, 50 dana nakon Kristova 
uskrsnuća. Označava kraj vazmenog 
vremena. Silaskom Duha Svetoga 
označen je svečani početak Crkve jer su 
na taj dan, prema Djelima apostolskim, 
apostoli ispunjeni Duhom Svetim počeli 
govoriti drugim jezicima, tako da su ih mogli razumjeti ljudi svih naroda i jezika, 
a mnoštvo se „dalo krstiti te su primili Duha Svetoga“.  

 Sljedeće nedjelje u našoj župi bit će slavlje prve svete pričesti. Za to slavlje 
pripremit ćemo se u ovome tjednu kroz dva dana, u četvrtak i petak. U četvrtak, 
u 17 sati, prvopričesnici će imati svoju prvu svetu ispovijed, a roditelji će za 
vrijeme sv. mise uručiti svome djetetu Bibliju za djecu. U petak u 15,30 sati, 
bit će generalna proba. Podržimo molitvom naše prvopričesnike.  

 Zbog pandemije korona virusa u ovoj godini omogućujemo i drugi termin za 
slavlje prve pričesti. Prvi termin je ovaj nevedeni, a drugi termin bit će 27. rujna 
na sv. misi u 11 sati.  

 Proslava sakramenta sv. krizme u našoj župnoj zajednici je 27. lipnja na 
večernjoj sv. misi. Pripreme su u tijeku, krizmanici mogu odabrati jedan od 
sljedećih termina za vjeronauk: utorak u 17 sati ili srijeda u 20 sati. 

 Utorkom, sve do blagdana sv. Antuna, molimo pobožnost sv. Antunu "13 
utoraka", te svečaniju misu s propovijedi. U ovome tjednu je 12 utorak ili 
pretposljednji.   

 U srijedu, na večrnjoj sv. misi u 18,30 sati proslavit ćemo sakramente 
krišćanske inicijacije koji će biti podjeljenji odraslim osobama. Katekumeni koji 
se od protekle godine pripremamju za primanje sakramenata kršćanske 
inicijacije pristupit će sakramentima krštenja, krizme i pričesti. Imamo 9 
katekumena. Pridružite se ovome slavlju.  

 Jerihonsko bdijenje počinje u kapeli sv. Roka od danas do 7. lipnja. Sedam 
dana i noći u molitvi i klanjanju pred Gospodinom. Ovoj inicijativi pridružit će 
se i gosti iz drugih mjesta. Molimo za grad Vukovar! Prijava za sudjelovanje 
na tel. 098/921 3728. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 22 (760); 31. svibnja 2020. 

DUHOVI - godina A 

 



AKTUALNO 

Pater Mijo Nikić – Obučeni u silu odozgor   
Mi svoju vjeru pokazujemo i dokazujemo svjedočeći da je Isus umro i uskrsnuo. A 
samo je onaj svjedok vjerodostojan koji je uistinu uvjeren u ono što govori i za što 
svjedoči. Isus je dobro znao da će njegovi učenici moći biti vjerodostojni svjedoci 

njegova uskrsnuća tek nakon što prime 
snagu Duha Svetoga, pa im je rekao: 
“Ostanite zato u gradu dok se ne obučete 
u Silu odozgor” (Lk 24,49). 

Ako želimo biti dionici Kristova spasenja 
i njegove slave, i naš je zadatak u ovom 
životu da budemo vjerodostojni Kristovi 
svjedoci. A svjedok je vjerodostojan samo 
tada kad govori o onome što je vidio ili čuo, 
drugim riječima, o onome što je živio i što 
živi. Ja mogu vjerodostojno i uvjerljivo 

svjedočiti da je Krist uskrsnuo i da živi samo onda ako je on uskrsnuo u meni i ako 
doista živi u meni. Da bismo i mi mogli postati pravi i vjerodostojni Kristovi svjedoci, 
potrebno je doživjeti istinsko obraćenje, te opredjeljenje za Krista da nam se oproste 
grijesi i da primimo Duha Svetoga, tj. da se obučemo u Silu odozgo, kako to Isus reče 
u evanđelju. Svi oni koji su primili sakrament svete potvrde ili krizme, već su primili 
Duha Svetoga, odnosno njegove darove. Mnogi koji su primili taj sakrament ne znaju 
da su obučeni u Silu odozgor. Kako se vidi vjerujemo li mi u to? Evo nekoliko primjera, 
odnosno znakova: 
Ako olako padamo u grijeh i ako se ne borimo u časovima napasti, znak je da ne 
računamo s tom snagom koja je u nama. Sveti Petar kaže da đavao kao ričući lav 
obilazi okolo tražeći koga da proždere. I onda nas potiče da se tome đavlu, tom 
ričućem lavu odupremo jakom vjerom. Drugim riječima, da vjerujemo kako u toj borbi 
nismo sami i nemoćni, nego je s nama Uskrsli Krist koji po svojem Duhu djeluje u 
nama. A jači je Onaj koji je u nama od onoga koji je u svijetu. Prema tome, može se 
s pravom reći da mi vjerujemo u snagu Duha Svetoga koji djeluje u nama kad se ne 
damo zarobiti od đavla, nego mu se hrabro odupiremo i raskrinkavamo njegove 
spletke i tako mu kidamo mrežu u koju nas je htio uloviti uvodeći nas u razne ovisnosti 
kao što su droga, alkohol, grješni užitak i slično. 
Da mognemo što bolje shvatiti ovu istinu, može nam pomoći jedan psihološki uvid 
koji kaže da se mi ponašamo u skladu sa svojim identitetom, odnosno u skladu sa 
slikom koju o sebi imamo i koju u svojoj svijesti, ali također i u svojoj podsvijesti 
nosimo. Tako se onaj koji u sebi ima jak osjećaj manje vrijednosti može lako predati 
tomu svom osjećaju bespomoćnosti i tako zakopati mnoge darove koje mu je Bog 
dao, jer je povjerovao krivom glasu u sebi. Depresivna se osoba olako predaje svojoj 
naučenoj bespomoćnosti i tako upropasti svoj život i tolike afektivne i intelektualne 
energije okrene zapravo protiv sebe. Zašto? Zato što je povjerovala pogrješnom 
savjetniku, svojem osjećaju bespomoćnosti. A mi, braćo i sestre, nismo bespomoćni, 
kako bi to htjeli naši iracionalni osjećaji manje vrijednosti, nego smo veoma moćni, 
jer smo djeca Božja. Stvoreni smo na sliku Božju. 
Sveti je Pavao bio uvjeren u tu istinu i zato je s pravom rekao: “Sve mogu u Onome 
koji me jača” (Fil 4,13). To je Duh Sveti koji djeluje u nama. To je ta Sila odozgo koju 



je Isus obećao onima koji mu vjeruju i koji ostaju kod njega, koji se mole za taj dar 
odozgo. Nadalje, siguran znak da u nama djeluje Duh Sveti, jest naša spremnost i 
volja da činimo dobro i da nesebično volimo Boga i ljude. Ljubav je najbolji i 
najpouzdaniji znak dobrog duševnog i duhovnoga zdravlja. A “ljubav je Božja 
razlivena u našim srcima po Duhu Svetom koji nam je dan” (Rim 5,5), uvjerava nas 
opet sveti Pavao apostol. Tko je sam zaogrnut Silom odozgo, tko u sebi ima Duha 
Svetoga, taj onda svojom ljubavlju zaogrće sve ljude, taj čini dobro, živi u istini i širi 
oko sebe radost i mir. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

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 

1. lipnja 2020. 
BDM-Majka Crkve 

7:30  + ob. Vlaho i Planinić 

18:30 + ob. Vajsenbah i Janović 

Utorak 

2. lipnja 2020.  
Marcelin i Petar 

7:30 + Anđelko Pokrivka i Katarina Rukavina 

18:30 + Ana i Stanko Smolinski 

Srijeda 

3. lipnja 2020. 
Karlo Lwanga i dr. 

7:30 
+ Andrija i Marija Vidaković, Katarina i 
Sanja Lukić 

18:30  Na nakanu OFS-a 

Četvrtak 

4. lipnja 2020.  
Kvirin Sisački 

7:30 + Ruža i Marko Kraljević 

 18:30 + Ante i Mila Penava 

Petak 

5. lipnja 2020.  
Bonifacije 

7:30   + Marko i Terezija Klasan  

18:30  + Stjepan Romić 

Subota 

6. lipnja 2020. 
Norbert, Artemije 

7:30   + Ana, Katarina i Ivan Šeda 

18:30  + Mara i Alojz Jeger 

Nedjelja 

7. lipnja 2020.  
DUHOVI  

9:00  Pro populo 

11:00  + Mate, Anica i Jure Vukojević 

18:30  Za dobročinitelje samostana i župe 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 
Marin Čeh 

 Zvonimir Barun 
Verica Barišić (1938) 

VJENČANI 

Što Bog združi, čovjek neka ne razdvaja. 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje –primanje sakramenta kršćanske inicijacije u odrasloj dobi  

Katekumenat – uvođenje odraslih u 
kršćanstvo 
Katekumenat je u svojoj povijesti bio izvorni i istinski put koji je 

vodio nekrštene odrasle osobe do vjere u Isusa Krista, do 

kršćanstva. 

 

Govoreći danas o katekumenatu, 

dokumenti Crkve nas podsjećaju da se on 

„ne sastoji samo od pukog izlaganja dogmi 

i zapovijedi, nego je razdoblje inicijacije i 

dovoljno duga priprava za sav kršćanski 

život kojim se učenici združuju sa svojim 

Učiteljem Kristom“. Iako pred očima najprije 

imamo djecu, mlade i odrasle vjernike, ipak 

katekumenat valja, u njegovoj strukturi, 

razumjeti kao inspiraciju sveukupnoga 

katehetskog djelovanja. 

Katekumenat je dulje vremensko razdoblje u kojem se pripravnici obogaćuju 

pastirskim odgojem i vježbaju prikladnom stegom, te se time privodi zrelosti ono 

duševno raspoloženje što je očitovano željom za krštenje. Tu je prikladna kateheza, 

prilagođena liturgijskoj godini i hranjena službom riječi. Njome pripravnici stječu 

znanje o dogmama i zapovijedima u ulaze u dublju spoznaju otajstva spasenja. Tu je 

i vježbanje kršćanskog života uz kumove i čitavu zajednicu vjernika. 

Privikavaju se Bogu lakše moliti, vjeru svjedočiti, u svemu Krista iščekivati, u svojim 

poslovima slijediti višnje nadahnuće te u ljubavi prema bližnjemu ići sve do 

samozataje. Tako poučeni, pripravnici polaze na duhovni put, gdje, povezani već po 

vjeri s otajstvom smrti i uskrsnuća, prelaze iz staroga čovjeka u novoga čovjeka 

savršena u Kristu. Taj prijelaz, sve veća promjena mišljenja i vladanja, pokazuje se i 

u društvenim posljedicama. Nerijetko su u znak protivljenja svom 'starom' društvu, 

doživljavaju kidanja i rastanci, ali i veliku radost Božje blizine. 

Molimo za naše katekumene, njihovu pripravu za krštenje i veselimo se jer će se još 

duša priključiti radosn om navještaju živog Krista Spasitelja! 

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

