
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

 Danas je 12. nedjelja kroz godinu.  

 Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva poziva 

vas u utorak, 23. lipnja u 19:00 sati, u dvoranu 

Pastoralnog centara sv. Bono, Župa sv. Filipa i 

Jakova u Vukovaru, u ulici Samostanska broj 5, 

na predstavljanje knjige više autora „Povijest 

hrvatske političke emigracije u 20. stoljeću“. 

Knjigu će predstaviti: Doc. dr. sc. Vlatka 

Lemić;  Prof. dr. sc. Dražen Živić te predsjednik 

zagrebačkoga Centra za istraživanje hrvatskog 

iseljeništva dr. sc. Marin Sopta. 

 U srijedu, 24. lipnja, blagdan je rođenja sv. Ivana Krstitelja, ali za nas u 
Vukovaru je i blagdan sv. Bone kojega štujemo kao zaštitnika Vukovara i 
okolice. Proslava dolaska sv. Bone u Vukovar bit će na večernjoj sv. misi u 
18,30 sati. Njegovo tijelo za svoju „Varoš Vukovarsku“, izmolio je u pape 
Benedikta XIV., poznati vukovarski franjevac fra Josip Janković. U Vukovar je 
svečevo tijelo došlo kopnom, Dravom i Dunavom u predvečerje dana 24. lipnja 
1754. godine. Sv. Bono već stoljećima čuva, štiti i od nevjere brani svoj 
Vukovar. U ratu spaljen u kripti ispod crkve, sjedinio se s vukovarskim 
mučenicima, te postao i vukovarskim mučenikom.   

 U subotu, 27. lipnja, na misi u 18 sati proslavit ćemo primanje sakramenta 
svete potvrde ili krizme. U našoj župnoj zajednici imamo 59 krizmanika. 
Dijelitelj sv. krizme u ime našega nadbiskupa Đure je mons. Luka Strgar.  

  U pripremi za sakramenat svete krizme program je sljedeći:  
   * Srijeda (24. lipnja), u 19:30 sati:  krizmanički ispit 

  * Petak (26. llipnja), u 19 sati: ispovijed za krizmanike, roditelje i kumove,  te    
    generalna proba za krizmanike. 

 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 25 (763) 21. lipnja 2020. 

12. Nedjelja kroz godinu - A 



AKTUALNO 

Dan Gospodnji   
Opet te nedjelja poziva da pođeš u posjet Gospodinu. Svaka nedjelja je korak 

bliže Bogu i tvojem dubljem dostojanstvu i humanosti. Ostavi nedjelju za sebe. 

Nemoj da ti itko ili bilo kakav posao ugrabi nedjelju. Otkini se od svojih briga i 

poslova, gledaj prema Bogu i 

traži mir i odmor. To će biti tvoja 

mudrost i tvoja snaga.  

Nedjeljom ti Bog ima nešto reći. 

Nedjeljom ti Bog želi otkriti 

ljepote prirode, ljepote možda 

nekog čovjeka ili prijatelja, 

ljepotu koje knjige i prije svega 

Njegove Euharistije. Nedjelja je 

dan kad možeš poći na svetu 

misu i uključen u mnoštvo 

vjernika oko Isusovog stola, 

oltara, doživjet ćeš da nisi sam već uključen u više od milijardu ljudi koji slave 

danas Euharistiju i vjeruju u Isusa Krista gledajući svijetlu perspektivu svog 

životnog puta. Doživjet ćeš još i više, u Crkvi je veličanstvena zajednica ne samo 

zemaljskih nego i nebeskih stanovnika. Ako dobro slušaš, gledaš i pokušaš 

razumjeti ili ako ne razumiješ, zamoli Gospodina da ti otkrije tajnu Njegovih riječi. 

Zaplakat ćeš od radosti što smiješ biti čovjek.  

Crkva je zajednica vjernika. Sveti Pavao kaže da je ona tijelo Kristovo. Glava toga 

tijela je Isus sam, a vjernici su tijelo Njegovo. Preko svoga tijela Crkve Krist biva 

danas vidljiv u svijetu do konca vremena. Svi smo mi povezani s glavom, ali smo 

i međusobno povezani. To su vertikalna i horizontalna povezanost. Nema 

privatne vjere, nema privatne kreposti i nema privatnog grijeha. Svaki grijeh koji 

činiš ranjava subrata kraj tebe, netko drugi će oboljeti zbog tvoga grijeha, nekom 

će se zasjeniti savjest i oči zbog tvoje nečiste savjesti. Najtajniji grijeh utječe na 

druge. Ali i to je utješno - tvoje pokajanje, tvoje dobro djelo, tvoja ljubav, tvoja 

borba protiv zla i mržnje, tvoje traganje za svjetlom, za mirom, također nije 

privatno nego ohrabruje, osvjetljava i oživljuje svakoga oko tebe. Nemoguće je 

biti dobar a da drugi pored tebe ne postaju. Jer Isus nam kaže da smo svjetlo 

svijeta. 

Želiš li doista razveseliti druge, mijenjati društvo oko sebe, tada moli da i tebe 

ispuni Duh Božji kojim je bio ispunjen Isus Krist. Normalno je naime da istim 

Duhom kojim je ispunjena glava Crkve bude ispunjeno i njeno tijelo. Bog ti želi 

dati onu snagu Duha Svetoga kojom ćeš daleko bolje i drukčije raditi svoj 

profesionalni posao, raditi u kući, savjetovati onoga tko ti dođe, prijateljevati s 

ljudima oko sebe, voljeti prirodu i uspjeti u radu. Bog ti želi dati darove Duha. Na 

tebi je da ga za to moliš i pružiš srce da te osposobi za njih. 



Kao što je Isus poslan i pomazan Duhom da bude vjesnik Radosne vijesti 

siromasima, da objavi zatvorenicima oslobođenje, dade vid slijepima, pusti 

potlačene na slobodu, proglasi godinu milosti Gospodnje, tako si i ti pozvan. 

Kršćanin koji traži od Boga da ga ispuni svim darovima svoga Duha jest čovjek, 

on je Radosna vijest i svjetlo svima oko sebe. Bog računa na tebe. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

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 

22. lipnja 2020. 
Ivan Fišer i Toma 

More 

7:30  + Katarina i Josip Bogojević 

18:30  Na nakanu sv. Antunu 

Utorak 

23. lipnja 2020.  
Marija, Josip 

7:30 + Ivo Jurićev 

18:30  Zahvala sv. Josipu 

Srijeda 

24. lipnja 2020. 
Rođenje Ivana 

Krstitelja 

7:30  Na čast sv. Ivanu 

18:30 + Ivica i Zoran Bošković 

Četvrtak 

25. lipnja 2020.  
Maksim, Salomon 

7:30   

 18:30 + ob. Marković 

Petak 

26. lipnja 2020.  
Josip Maria 

Escriva 

7:30   + Đurđica i Stjepan Bogner  

18:30  + Željko Jukić 

Subota 

27. lipnja 2020. 
Ćiril Aleksandrijski 

7:30   + Ivo Ramljak 

18:00  + Stipo Gelo 

Nedjelja 

28. lipnja 2020.  
13. Nedjelja kroz 

godinu  

9:00  Pro populo 

11:00  + Iva, Veselko Skoko i Ruža Bušić 

18:30 + ob. Markobašić, Terzić i Vorgić 

 

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Šimun Božinović 
Fabijan Banožić 

Iva Mutapčić 

Pokoj vječni daruj im 
Gospodine. 

VJENČANI 

Darko Raguž & Olesja Beč 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje – slavlje svete Potvrde ili Krizme 

SVETA POTVRDA ILI KRIZMA 
Sakrament Svete Potvrde ili Krizme je sakrament 

kojim krizmanik ulazi u „svijet odraslih“ u vjeri.     

U našoj nadbiskupiji primaju ga mladi u 2. razredu 

srednje škole.  

 

Dragi krizmanici, budite radosni i ponosni što će i vaše dijete nastaviti našu 

kršćansku tradiciju i prenositi svjetlo vjere u novi naraštaj.Kako u svemu 

sudjelujete u životu vašeg djeteta tako je nezobilazna i vaša uloga u vjerskoj 

pripravi za ovaj važan sakrament. 

Mladi u tim godinama nastoje ostaviti dojam zrelosti međutim nama odraslima je 

jako dobro poznato koliko su oni još životom neiskusni. Zato pratite svoje dijete 

u njegovoj pripravi. Sjećate se da ste još kod njegovog krštenja obećali da ćete 

svoje dijete odgajati u vjeri. Kad je pred krizmom znači da ste na pravom putu 

izvršenja obećanja. Nemojte posustati ni dalje jer su ove mladenačke godine na 

svoj način posebno zahtjevne. 

Riječ POTVRDA dolazi od latinske riječi confirmatio ili od temeljnog glagola 

firmare što znači učvrstiti, ojačati. Zato taj sakrament sv. Potvde još nazivamo 

FIRMA. Zovemo ga također i KRIZMA što dolazi od krizme tj. svetog ulja što ga 

biskup posvećuje na Veliki četvrtak, a njime se pomazuju krizmanici. Oni koji 

primaju ovaj sakrament nazivamo potvrđenici, krizmanici ili firmanici.… 

Sam Isus puno govori o Duhu nazivajući ga Braniteljem i Tješiteljem koji će braniti 

i voditi Crkvu. Duh Sveti je život duše dobiven na kršenju. On neumorno nastoji 

preobraziti nas dijeleći nam darove: mudrosti, razuma, znanja, savjeta, jakosti, 

pobožnosti i straha Božjega. 

Sveto Pismo donosi nam treću Božju zapovijed koja glasi: Spomeni se da 

svetkuješ dan Gospodnji Bog od nas očekuje da ćemo mu biti vjerni i po 

odgovornosti nedjeljne Euharistije. Sveta Misa je poziv na ljubav – ljubav prema 

Bogu i ljubav prema bližnjima, a ona je i znak ljubavi prema zajednici i prema 

braći i sestrama je uredno dolaženje od nedjelje do nedjelje te sabrano 

sudjelovanje na sv. Misi. 

 

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

