
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

 Danas je 13. nedjelja kroz godinu.  

 Jučer je u našoj župnoj zajednici bila proslava primanja sakramenta svete 
potvrde ili krizme. Imamo 56 novih krizmanika koje vam stavljamo u vaše 
molitve.  

 Večeras u 19,30 sati, pozivamo vas na predstavljanje knjige „Povodom 75. 
obljetnice bleiburške tragedije 1945.-2020.“ koju je priredio predsjednik 
Hrvatskog žrtvoslovnog društva (HŽD) Ante Beljo.  

 Sutra, u ponedjeljak, svetkovina je svetih apostola Petra i Pavla. Oni su 
zaštitnici župe u Šarengradu gdje je sveta misa u 11 sati. U našoj župnoj crkvi, 
povodom ove svetkovine slaviti ćemo svečanu misu u 18:30. 

 Povodom različitih potreba našega grada i naših obitelji na poticaj naših 
župljana organiziramo cjelonoćno klanjanje na prvu subotu u mjesecu od 20 
sati do jutarnje nedjeljne mise u 7,30 sati. Prigoda je to da se poklonimo Isusu 
u Presvetom oltarskom sakramentu uz molitve predanja u tišini svoga srca, a 
molit ćemo ponajprije za procvat kulture života, blagoslov obitelji, plodnost 
potomstvom, za zakone koji će štititi obitelji, medicinsko osoblje; molit ćemo 
također za duhovna zvanja, za obitelji, za sve odgovorne u društvu i na vlasti, 
kao i za sve osobne nakane. Bilo bi predivno i milosno vidjeti prostor kapelice 
ispunjen mladima i roditeljima. Više o ovome pogledajte na posljednjoj stranici 
župnog listića.  

Svete apostole Petra i Pavla štujemo zajedno, 
jer naglašavamo povezanost i bit njihova 
poslanja, a ta bit je osoba s kojom su se susreli 
– Isus Krist. Bili su stvarni ljudi na početku 
stvaranja Crkve i kroz njih je djelovao Bog. Oni 
su dokaz da Bog kroz ljude čini velika djela na 
zemlji.   

Poruka blagdana sv. Petra i Pavla nam govori 
da trebamo ustrajati. Suvremeni čovjek danas 
lako odustaje. Život sv. Pavla koji je ispunjen 
progonima i kamenovanjima svjedoči nam da trebamo biti kršćani koji će biti 
vjerni Bogu unatoč poteškoćama. Pavao je doživio Boga i zbog toga je izdržao 
sve žrtve. Danas nam oba apostola poručuju da trebamo biti ustrajni i vjerni. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 26 (764) 28. lipnja 2020. 

13. Nedjelja kroz godinu - A 



AKTUALNO 

Poučna priča   
U jednom španjolskom selu kći zamoli svećenika da pođe s njom kako bi njezinom jako 
bolesnom ocu podijelio sakrament bolesničkog pomazanja. Ušavši u trošnu i siromašnu 
kuću, svećenik ugleda muškarca u krevetu kako leži, glave uzdignute na jastucima. 
Pokraj kreveta se nalazila stolica. Svećenik pomisli kako je tu postavljena za njega, pa 

reče: – Pretpostavljam da ste me očekivali.  
– Ne, nisam, tko ste vi? – upita ga bolesnik. 
– Ja sam svećenik kojega je vaša kći pozvala da se pomolim 
s vama. Kad sam ušao, primijetio sam praznu stolicu pokraj 
vašeg kreveta i pomislio sam da je tu postavljena za mene. 
– Ah, stolica – reče muškarac, a zatim nastavi: – Biste li bili 
tako ljubazni i zatvorili vrata… 
Pomalo zbunjen, svećenik ode do vrata i zatvori ih. Potom mu 
bolesnik reče: 
– Ovo nisam nikada nikome rekao. Čitav sam život proveo ne 
znajući kako moliti. Idući u crkvu uvijek sam slušao kako 
mi govore da se treba moliti, jer je molitva važna za čovjekov 
duhovni život, ali, moram priznati, uvijek mi je to na jedno uho 

ušlo, a na drugo izašlo. Doslovno, nisam znao kako moliti, a nisam se baš ni trudio 
saznati. Tako sam jednog dana posvema zanemario molitvu i prestao ići u crkvu. 
Potrajalo je to sve do prije četiri godine. Tada sam već bio bolestan i nisam ni mogao 
odlaziti u crkvu. 
Jednog me je dana posjetio prijatelj, pa smo, kao i inače, pričali o svemu i svačemu, a 
onda smo nenadano započeli razgovor o molitvi. Povjerio sam mu se da ne molim, jer ne 
znam kako bih molio, ali da u zadnje vrijeme osjećam veliku duhovnu prazninu, pogotovo 
otkad sam prikovan za krevet. Rekao sam mu da bih volio otići u crkvu, ali sada kada 
želim, više ne mogu. 
– Josipe – započeo je prijatelj – pa moliti znači razgovarati s Isusom. Povjeriti mu sve 
svoje radosti i žalosti, sve tuge i sve svoje misli… Evo ti jedan prijedlog: stavit ću stolicu 
pored tvog kreveta, a ti, kada odem, zamisli da Isus sjedi na njoj i sve mu reci što god 
želiš. Razgovaraj s njim kao sa mnom. I čini to svaki put kad osjetiš potrebu povjeriti mu 
se. Vidjet ćeš koliko će te to duhovno ispunjavati.  
– I stvarno, kad je prijatelj otišao, odmah sam počeo razgovarati s Gospodinom. I odmah 
mi je bilo neusporedivo lakše. Nisam ni upola osjećao težinu svoje bolesti, nego sam se 
osjećao smireno i zadovoljno. Nastavio sam to činiti svakodnevno, zapravo činio sam to 
gotovo svakoga trenutka kada sam bio sam u sobi i nisam spavao. Pazio sam da mi kći 
ništa ne primijeti, jer sam se bojao da ne bi pomislila kako sam duševno obolio. 
Svećenik ga je pozorno i s puno udivljenja slušao, a kada je čovjek završio svoju priču o 
stolici, ohrabrio ga je da samo tako nastavi, jer je to uistinu prava i iskrena molitva. Zatim 
su se zajedno pomolili, a potom mu je svećenik podijelio sakrament bolesničkog 
pomazanja i pričestio ga. Na licu bolesnog čovjeka bila je vidljiva posebna smirenost, 
unatoč činjenici da je trpio velike bolove i znao kako mu se život primiče kraju. Zatim je 
iznenada zamolio svećenika da sjedne na stolicu i malo proboravi s njim. Svećenik sjede, 
uze bolesnikove ruke u svoje i tako ostade neko vrijeme, dok čovjek nije, s blagim 
osmijehom na licu, utonuo u san. Zatim svećenik nježno ispusti bolesnikove ruke i prekriži 
ih čovjeku na prsima, još ga jednom blagoslovi i tiho se pomoli za njega, pa se polako 
udalji od te kuće. 

http://www.vjeraidjela.com/wp-content/uploads/2013/11/112.jpg


Sutradan ujutro, dok se molio u crkvi, pokuca netko na vrata. Bila je to Josipova kći. Došla 
ga je obavijestiti kako joj je otac sinoć umro. 
– Je li umro smireno? – obazrivo i pomalo tajnovito upita svećenik. 
– Da, oče. Nešto poslije kada ste vi jučer otišli, pozvao me je da sjednem na njegov 
krevet, zagrlio me i poljubio i rekao mi da me jako voli. Iako sam plakala i iako sam znala 
kako neće još dugo, dok smo se grlili osjećala sam kako je smiren i kako je spreman 
završiti ovaj život. Izašla sam iz sobe kako bih mu skuhala čaj, a kad sam se vratila, 
pronašla sam ga mrtvog. Ali, nešto me je posebno zbunilo. Njegova glava nije bila na 
krevetu, nego naslonjena na stolici… 
Svećenik, duboko ganut i s laganim osmijehom na licu reče: – O, kad bismo barem svi 
mogli tako umrijeti… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

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 

29. lipnja 2020. 
Petar i Pavao 

7:30  + Petar i Šima Vlaho 

18:30 + ob. Bošković i Antunović 

Utorak 

30. lipnja 2020.  
Rimski 

prvomučenici 

7:30 + Franjom Romoda 

18:30 + Ivan Almaš 

Srijeda 

1. srpnja 2020. 
Oliver, Estera 

7:30 + Ljuba i Pero Mišić 

18:30  Na nakanu OFS-a 

Četvrtak 

2. srpnja 2020.  
Oton, Višnja 

7:30 + Ljubica Ivić 

 18:30 + Luka i Dragica Zdunić 

Petak 

3. srpnja 2020.  
Toma apostol 

7:30   + Ivan Knežević, Ivan i Bara Danka  

18:30  + Alojz i Barbara Lajko 

Subota 

4. srpnja 2020. 
Elizabeta 

Portugalska 

7:30   
+ Dominik, Josip, Kata i ob. Matijašević 
i Šimić 

18:30  + Matija, Ivan i Iva Soldo 

Nedjelja 

5. srpnja 2020.  
14. Nedjelja kroz 

godinu  

9:00  Pro populo 

11:00  + Mladen, Ana i Jela Andrić 

18:30 
 Za žive i pokojne članove Provincije i 
za dobročinitelje župe i samostana 

 PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Aurora Augustinov Valentin Štrus (1947) 

VJENČANI 

Zdenko Gottfried & Barbara Maričić 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje – klanjanje pred Presvetim 

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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