
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

 Nakon što smo prošle nedjelje proslavili 
svetkovinu Duhova, danas slavimo blagdan 
Presvetoga Trojstva.  

 Jučer je u našoj župnoj zajednici bilo slavlje 
prve pričesti. No, imamo još jednu skupinu 
prvopričesnika čije će slavlje biti 27. rujna.  

 U srijedu, nakon večernje mise, pozivamo 
mlade obitelji na susret mladih obitelji. I 
djeca su dobro došla.  

 U četvrtak je svetkovina Presvetoga Tijela i 
Krvi Kristove - Tijelovo. Svečana sveta 
misa s procesijom je u 10 sati. Sve vas 
pozivamo da se u velikom zajedništvu okupimo kako bismo iskazali čast i slavu 
našem Gospodinu Isusu prisutnom za nas u prilikama kruha i vina. Napose 
potičemo prvopričesnike da dođu na to slavlje u svojim bijelim haljinicama. 

 Za blagdan sv. Antuna pripremit ćemo se trodnevnicom. U srijedu, 10. lipnja 
je prvi dan. U sva tri dana molit ćemo pobožnosti i slaviti večernje svete mise 
s propovijedima o sv. Antunu.  

 U subotu je blagdan sv. Antuna. Svete mise su u našoj crkvi: 
7,00: rana sv. misa 
8,00: gradska  
9,00: župna 
10:30: hodočasnička 
18:30: blagoslov djece i ljiljana  

Mogućnost sakramenta svete ispovijedi bit će kroz cijeli dan. Ispovijed vam 
osobito preporučujemo jer joj nismo mogli pristupitu u korizmi zbog pandemije 
korona virusa, a sada je prigoda. Svoje pobožnosti, zavjete i molitve možete 
izreći u crkvi ispred oltara sv. Antuna, kao i u samostanskom klaustru gdje uz 
novi kip sv. Antuna postoji i predviđeno mjesto za paljenje svijeća. 

 U petak, u 19. sati, uoči blagdana sv. Antuna, pozivamo vas na koncert 

klasične glazbe u izvedbi Hrvatskog baroknog ansambla. Više o koncertu 

pogledajte na posljednjoj stranici našega župnog listića.  

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 23 (761) 7. lipnja 2020. 

PRESVETO TROJSTVO - godina A 

 



AKTUALNO 

Sveti Antun Padovanski   
Sigurno nema ni jednog drugog sveca u katoličkom kalendaru koji se tako štuje i 

koji bi bio tako popularan i poznat, kao što je to sveti Antun Padovanski. Od njega 

nas dijeli dosta stoljeća, živio je i djelovao u prvoj polovici 13. stoljeća, a njegov 

spomen je u Crkvi i kod vjernika svjež i snažan. 

Njegove crkve postaju svetišta i brojni ih vjernici 

rado posjećuju, osobito uz njegov blagdan, koji se 

svake godine slavi 13. lipnja.  

Umro je vrlo mlad, ispunjen krepošću i dobrim 

djelima. Bilo mu je samo 36 godina kad je u Padovi 

preminuo. Možda je, nažalost, njegova popularnost 

kao čudotvorca i praktičnost za ljudske potrebe 

zasjenila i onu dublju vjersku dimenziju da ga 

vjernici traže kao uzor svoga života. Nikad nećemo 

do kraja dosegnuti u sadržaj i povijesnost te u 

doslovnu istinitost mnogih legendi koje se o tom 

svecu prepričavaju. A naš nam zapadnjački 

racionalni mentalitet često zasmeta da jednostavnošću vjere u Boga, komu ništa 

nije nemoguće povjerujemo u to čudo od čovjeka, u sv. Antuna kao Božjeg 

ugodnika i pomoćnika u vjerničkim potrebama. 

Sv. Antun je jednostavno i prepoznatljiv kao čudotvorac. U porukama Novoga 

zavjeta među izvanrednim darima kojima Duh Sveti obogaćuje Crkvu, a često se 

to očituje kroz pojedince, svakako su i darovi čudesa i dar ozdravljanja. Bog to 

daje onima koji će po tim darovima jasno dati do znanja da je na djelu sila Božja, 

a ne neko ljudsko umijeće ili neka ljudska energija. Kod sv. Antuna to je bilo jasno 

i prepoznatljivo: ljudi su slavili Boga zbog silnih djela koja je činio po ovome svecu.  

Sv. Antun upućuje na Isusa (na kipovima i slikama vidimo ga kako u naručju nosi 

Dijete Isusa), potiče na produbljivanje Riječi Božje (često drži u ruci evanđelje), 

znak je moralne čistoće (ljiljan u njegovoj ruci) i poziva vjernike da budu 

evanđeoski okrenuti prema bližnjima, osobito onima u potrebi, kako bi svaki 

vjernik postao znakom Božje dobrote (tzv. kruh sv. Antuna, jer je uz kip sv. Antuna 

redovito i škrabica za vjerničke milodare namijenjene pomoći siromašnima). 

Molitva sv. Antunu u svakoj potrebi 

Spomeni se, sv. Antune, da si uvijek pomagao i tješio sve koji su se tebi utjecali 

u svojim potrebama. S čvrstim pouzdanjem preporučam se i ja tvom moćnom 

zagovoru kod Boga. Ne odbij moje prošnje i svojim posredovanjem kod Boga 

isprosi mi – ako je za dobro moje duše – milost… za koju te molim. Pomozi mi u 



ovoj mojoj potrebi i nevolji! Blagoslovi mene, moj rad, moju obitelj i sve moje 

drage, čuvaj nas od bolesti i pogibli duše i tijela! Sve nas krijepi da u boli i kušnji 

ostanemo čvrsti u vjeri i ustrajni u ljubavi. Amen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

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 

8. lipnja 2020. 
Vilim, Žarko 

7:30  + Gustika, Marija i Marinko 

18:30 + Terezija i Josip Vajsinbah 

Utorak 

9. lipnja 2020.  
Efrem, Rikard 

7:30  Za zdravlje obitelji 

18:30 + Gojka Erceg i Anđa Krezo 

Srijeda 

10. lipnja 2020. 
Josip zaštitnik 

Domovine 

7:30  U zahvalu sv. Antunu 

18:30  Na nakanu  

Četvrtak 

11. lipnja 2020.  
Tijelovo 

10:00  Misa i tijelovska procesija 

 18:30 + Josip Bjelanović 

Petak 

12. lipnja 2020.  
Leon III. papa 

7:30   + Ana Keliš  

18:30   U čast sv. Antunu 

Subota 

13. lipnja 2020. 
Antun 

Padovanski 

7:00   
+ Mislav Manojlović i Zdravko 
Hovanček 

8:00 + Mara, Ivo i Pero Vrbić 

9:00 + Borna Togonal 

10:30 + Ante Erak 

18:30  + Dragutin Grubešić 

Nedjelja 

14. lipnja 2020.  
11. Nedjelja kroz 

godinu  

9:00  Pro populo 

11:00  + Janja Pervan 

18:30  Na nakanu zajednice „Vjera i svijetlo“ 

 PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Jednom kršten zauvijek 
kršten. Dijete Božje. 

Ana Rončević (1933) 

VJENČANI 

Što Bog združi, čovjek neka ne razdvaja. 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje –koncert klasične glazbe  

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

