
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

 Zahvaljujemo svim suradnicima koji su nam 
pomogli da svečano i dostojanstveno 
proslavimo blagdan sv. Antuna u našoj crkvi. 

 Nakon što smo proslavili u posebnim 
uvjetima i okolnostima ovogodišnje uskrsno 
vrijeme, svetkovine Duhova, Presvetog 
Trojstva i Tijelova, ušli smo u vrijeme kroz 
godinu. Danas je 11 nedjelja kroz godinu.  

 Nakon vremena epidemije virusa pristupamo 
redovitom slavljenju sakramenata. Već smo 
imali slvalje prve pričesti s jednom skupinom, 
a u vremenu pred nama su slavlja 
sakramenata krštenja i vjenčanja. U subotu, 
27. lipnja, u 18 sati biti će slavlje sakramenta 
svete krizme. 

 U petak i subotu u 18,30 sati, proslavit ćemo 
blagdane Srca Isusova i Srca Marijina prema 
kojima njegujemo mjesečnu pobožnost na 
prvi petak i prvu subotu u mjesecu. U 
njihovim srcima nalazimo neizmjernu ljubav 
koju želimo oblikovati i u našim srcima.  
o Petak: blagdan Presvetog srca Isusova. 

o Subota: blagdan Presvetog srca Marijina. 

 Prema Vašem osobnom odazivu 
preporučujemo vam ZAHVALNO 
HODOČAŠĆE MILOSRDNOM ISUSU u 
Svetištu na Ovčari (đakovačkoj), u nedjelju, 
21. lipnja 2020., u 17 sati. Upravitelj svetišta 
vlč. Miro Tomas poziva da zahvalimo 
Milosrdnom Isusu za sve milosti koje nam je 
darovao kroz ovih 10 godina (2010.-2020.). 
Nismo to mogli učiniti na Mladi Uskrs pa to 
činimo sada! Svi ste pozvani!  

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 24 (762) 14. lipnja 2020. 

11. Nedjelja kroz godinu - A 



AKTUALNO 

Tajna sretnog i ispunjenog života   
“Ti živiš. Živjeti – što to za tebe znači? Živjeti duže, živjeti ljepše, živjeti korisnije 

ili živjeti punim životom. Jedna poslovica kaže. Pravi umjetnici života ne žive 

duže, ali žive više. Život ne možeš produžiti ni jednu sekundu. Život ne zavisi o 

tebi. U rukama si onoga koji ima vlast nad 

životom i nad smrću. Ma koliko se trudio, 

koliko god čuvao svoje sile i snage, ne 

znači da ćeš živjeti duže nego netko drugi. 

Isus kaže: Zašto se toliko uznemirujete. 

Zar možete samo za vlas produžiti život 

svoj? Ne postoje jela, ni načini života, ne 

postoje umjetne metode kojima bi se 

mogao život produžiti. Možeš cijeli život uzimati dijetnu hranu i poginuti negdje 

pod kotačima auta, na fronti ili nekom drugom smrću. Možeš cijeli život biti miran, 

opušten, ne naprezati se kako bi sačuvao snagu, a otrovati se hranom ili negdje 

drugdje stradati. Možeš čuvati sebe, ne pušiti i ne piti, ne uzimati pretešku hranu, 

hraniti se najrazboritije, pa ipak postoji mogućnost da ćeš umrijeti od neke bolesti, 

ili će ti zakazati neki organ. Nema načina koji bi jamčio duži život. 

No, postoji način života koji jamči bolju kvalitetu življenja. Jedeš li laku hranu, ne 
pušiš i ne piješ, nastojiš se moliti, razmišljati, znanstveno raditi ili ljudima oko sebe 
ne dosađivati i biti težak, na taj način živiš više, ali ne i duže. Nastojiš li se dobro 
odmoriti, poći u šetnju, odspavati, ne pretjerivati radom, bit ćeš sposobniji primati 
nadahnuća koja inače umoran ne bi mogao primati. Bit ćeš kreativniji, sposobniji 
uočiti stvari i život oko sebe pravednijim očima i pomoći drugima da i oni vide. 
Imat ćeš radostan život jer radost je podijeliti s drugima. Život i radost života, 
dakle, nije u dužini, nego u njegovoj dubini. Život ne teži ni uvis ni lijevo ni 
desno, kaže poslovica, već samo u dubinu. Odijevaš li se skromno i razumno, 
nije li ti stalo da budeš bogataš, a svoje vrijeme ne trošiš u dosadnim ćaskanjima 
i neprospavanim noćima, u zadimljenim prostorijama gostionica, plesnjaka i 
zabavišta, imat ćeš vremena i bit ćeš sposoban pronaći u knjigama i u ljudima 
mudrost koja će te voditi u dubine i dati tvome životu snage da raste u visine. 
Kvaliteta života nastaje tamo gdje korijeni tvoga života bivaju obnovljeni i 
pomlađeni. Drugim riječima, više ćeš živjeti obogatiš li se dubokim mislima, ako 
te svaki dan obraduje riječ koju čuvaš poput dragocjenog bisera, imaš li hrabrosti 
slušati mudre ljude, imaš li vremena svaki dan za oazu mira, tišine, molitve, 
usmjeravaš li se svaki dan na ono što je bitno. 
I patnja će pokopati tvoj život duboko da bi korijeni tvoga života mogli rasti u 
dubinu. O snazi i dubini tvojih korijena zavisi koliko će stablo tvoga života 
moći rasti uvis. O tome koliko će se razgranati stablo tvoga života zavisi pak, 
kakve ćeš i koliko ćeš plodova moći u životu nositi. A koliko plodova nosiš, toliko 
ćeš više ljudi usrećiti. A koliko više ljudi usrećiš, to će biti tvoja sreća veća. Jer 
sreća je odsjaj sreće koju pružaš drugome. 



Ti možeš više živjeti, ali ne znači i duže. Više živjeti znači živjeti ovdje sretno, 
sadržajno, početi već na zemlji vječni život. Počni odmah, ne gubi vrijeme na 
sporedne stvari. Zapitaj se jesi li ti gospodar ili rob? Prijateljuješ li s Bogom 
ili ne? Na tebi je stvoriti odluku koja će te učiniti savršeno humanim. Hoćete li 
se ti i Bog pronaći? Hoćete li ti i Isus postati prisni prijatelji? Neka te 
dostigne ta sreća. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

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 

15. lipnja 2020. 
Vid 

7:30  
+ Ante, Anica, Marta, Zdenka i ob. 
Kordić 

18:30 + Stjepan Hegeduš 

Utorak 

16. lipnja 2020.  
Aurora, Zlata 

7:30 + Mata, Eva, Pajo i ob. Đanić 

18:30 + Petar Leko 

Srijeda 

17. lipnja 2020. 
Laura, Nevenka 

7:30 + Leon i Anica Vitovski 

18:30 + Mirko i Matija Mitar 

Četvrtak 

18. lipnja 2020.  
Marko i Marcelijan 

7:30 
+ Marko, Ana Čikanović i ob. Čikanović 
i Čengel 

 18:30 + Marija i Nenad Kelić 

Petak 

19. lipnja 2020.  
Presveto Srce 

Isusovo 

7:30   + Stjepan Bačić  

18:30  + Roza i Marijan Đurić 

Subota 

20. lipnja 2020. 
Bezgrešno Srce 

Marijino 

7:00   + ob. Bagara i Radić 

18:30  + Ivan i Iva Skoko 

Nedjelja 

21. lipnja 2020.  
12. Nedjelja kroz 

godinu  

9:00  Pro populo 

11:00  + Mladen, Ana i Jela Andrić 

18:30 + Anica, Nikola i Vinko Marić 

 

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Tena Draganić Drobac 
Pokoj vječni daruj im 

Gospodine. 

VJENČANI 

Što Bog združi, čovjek neka ne razdvaja. 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje –zahvalno hodočašće   

SVETIŠTE BOŽJEG MILOSRĐA 

- na Ovčari kod Đakova 
Svetište otvara se mogućnost primanja Božjega milosrđa 

 

U pitomom zelenom kraju, na brdašcu 

Ovčara kod Đakova, smjestilo se prvo 

hrvatsko svetište Božjeg milosrđa. Mjesto je 

to koje privlači sve veći broj vjernika željnih 

blizine i osobnog iskustva Boga koje im 

nastoji pružiti Pokret Božjeg milosrđa u 

Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji čiji je 

duhovnik vlč. Miro Tomas, župnik i misnik u 

samostanu sestara karmelićanki u Breznici 

Đakovačkoj.  

Riječ pape Franje  

„Širimo besplatnu Božju ljubav, stavom prihvaćanja i milosrđa prema 

svima.“  Pozvani smo tješiti one koji se osjećaju grešnima i nedostojnima pred 

Gospodinom i shrvani zbog vlastitih pogrešaka, govoreći iste one riječi koje je 

izgovorio Isus: “Ne boj se!”. “Očevo je milosrđe veće od tvojih grijeha! Veće je, ne boj 

se!”. Papina poruka: Milosrdno srce ne… 

Riječ biskupa Đure  

Riječ nadbiskupa mons. Đure Hranića “Pokret 

Božjeg milosrđa, njegujući pobožnost prema 

Božjemu milosrđu po uzoru na svetu Faustinu 

i prema poticajima pape sv. Ivana Pavla II., u 

našim je krajevima razvio snažno duhovno 

gibanje, s vrijednim plodovima obraćenja i 

osnaženja vjere. Želimo da se djelovanje 

Pokreta nastavi razvijati i to s još snažnijom 

povezanošću u… 

 

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. 

http://pbm-ovcara.com/2016/02/18/r-i-j-e-c-p-a-p-e/
http://pbm-ovcara.com/2016/02/18/rijec-biskupa-dure/
mailto:filipjakov.vukovar@ofm.hr

