
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 
o Danas je 18. nedjelja kroz godinu i ujedno prva nedjelja u mjesecu kolovozu. 

Vašim molitvama i dobroti preporučujemo naše sjemenište i odgojne ustanove. 
Svoj dar možete staviti u škrabicu pod korom.  

o Danas slavimo Gospu od 
Anđela, Porcijunkulu kada 
možemo moliti, tražiti i primiti 
potpuni oprost za svoje 
grijehe. Da bismo zadobili ovaj 
oprost potrebno je: pohoditi 
neku franjevačku ili župnu 
crkvu, ispovijediti se, pričestiti i 
izmoliti molitve: Vjerovanje, 
Očenaš, te moliti na nakanu Sv. 
Oca Pape (npr. Očenaš i 
Zdravo Marijo).  

o U srijedu 5. kolovoza obilježava 
se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Blagdan 
je to kada se Hrvatska prisjeća 5. kolovoza 1995. godine kada je u vojno-
redarstvenoj akciji "Oluja" oslobođen grad Knin. U našoj crkvi neće biti jutarnje 
mise u 7:30 sati, nego će biti molitva na Memorijalnom groblju u 8:30 sati, a 
misa zahvalnica za Domovinu u 9:00 sati 

o U Četvrtak 6. kolovoza je blagdan Preobraženja Gospodinova ili blagdan 
Božjeg lica kojega ćemo svečanije proslaviti na večernjoj sv. misi u 18:30 sati. 

o Vrijeme je godišnjih odmora te mnogi kreću na ljetovanje. Potičemo vas na 
pojačan oprez u prometu. Također ne zaboravimo na naš odnos s Bogom u 
zajedničkoj nedjeljnoj svetoj misi, gdje god se nalazili. Za čitanje vam 
preporučujemo literaturu duhovnog sadržaja. Pri tome bismo trebali pripaziti i 
na odijevanje u sakralnim prostorima, iako je vruće, ne zaboravimo 
dostojanstvenim odijevanjem poštivati sveti prostor. 

Spomeni se 
Spomeni se o predobrostiva Djevice Marijo, kako se nije nikada čulo da si ikoga 
zapustila, koji se k tebi u zaštitu utekao, tvoju pomoć zatražio i tvoj zagovor 
zamolio. Ovim pouzdanjem obodren, utječem se i ja k tebi, Djevice djevica, k 
tebi Majko dolazim, pred tobom eto stojim ja grešnik i uzdišem. Nemoj Majko 
vječne Riječi prezreti mojih riječi već ih milostivo poslušaj i usliši. Amen. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 31 (769) 2. kolovoza 2020. 

18. Nedjelja kroz godinu - A 



AKTUALNO 

Misli sv. Ivana Marije Vianneya, župnika Arškog   
- Svi sveci nisu dobro započeli, 

ali su svi dobro završili.  
- Ništa ne vrijeđa Boga tako 

puno, nego kada čovjek sumnja u 
Njegovo milosrđe.  

- Naše pogreške su kao zrno 
pijeska kraj planine Božjega 
milosrđa.  

- Ako ljubimo Boga, molitva će 
nam biti ugodna kao disanje.  

- Poznato je, kako se sotona boji 
onoga koji moli, jer ga gleda 
povezana s Bogom. I čini sve da 

nas spriječi u molitvi. Kad sotona želi upropastiti neku osobu, počinje joj isticati 
odvratnost prema molitvi. 

- Da, braćo moja, čim napustimo molitvu, trčimo velikim koracima prema paklu. 
Nikad nećemo stići k dobrom Bogu ako se ne prihvatimo molitve. Da, braćo moja, 
dobro obavljenom molitvom zapovijedamo Nebu i zemlji, i svi će nam se 
pokoravati. 

- Nikad ne zaboravite, da nam Bog svakog jutra priprema potrebne milosti kako 
bismo  sveto proveli dan, jer On znade sve prigode, u kojima bi mogli sagriješiti, 
sve napasti, koje sotona sprema. Ako molite na koljenima, dat će vam Bog sve 
milosti, koje su vam potrebne da ne podlegnete napastima. Zato sotona sve čini, 
da zanemarite molitvu, jer on znade, ako vas je dobio na početku dana, siguran 
je za sve ostalo... Nemojte govoriti, da nemate vremena za molitvu... Nemojte se 
varati! Kako ćete se svidjeti Bogu i spasiti dušu? Tko će vam spasiti dušu, ako je 
izgubite.  "Na zemlji smo kratko vrijeme... I idemo brzo prema vječnosti..."  

- Nema ništa smješnijeg i glupljeg, nego uvijek samo pričati o tome što čovjek 
ima i što sve može. 

- I ako bi netko bio svet i mogao učiniti čuda, ali mu nedostajala ljubav, on neće 
doći u nebo.  

- Zapovijedi su uputstva koja nam Bog daje, kako se ne bi izgubili na putu 
prema nebu. One su kao putokazi na raskrižjima.  

- Sva dobra djela zajedno ne ostvaruju vrijednost jedne jedine misne žrtve, jer 
djela su od čovjeka; misa je pak Božje djelo  

- Vidite, djeco moja, mi moramo zapamtiti da imamo dušu koju moramo spasiti 
i vječnost koja nas čeka. Svijet, njezini bogataši, udobnosti i časti će proći; nebo 
i pakao nikad neće proći. Zato budite budni!   

- Ni težina naših grijeha, ni velik broj naših grijeha ne treba nas tako zastrašiti 
da izgubimo nadu, nego trebamo imati žalost, kajanje i odluku da ćemo se 
popraviti i da više nećemo Boga vrijeđati.  

- Zapamtite, djeco moja, blago jednog kršćanina ne leži na zemlji, ono je u 
nebu. Prema tome moramo svi upraviti svoje misli tamo gdje je pravo naše blago. 



- Moja djeco, osobito su sretni oni koji su u smrtnoj uri sa svojim Spasiteljem 
po sv. Pričesti sjedine. Kad ih onda odmah poslije smrti Bog Otac posebnom 
sudu sudi, tada vidi On u njima još Tijelo Svoga Sina, ne može ih zauvijek osuditi. 
Ne, ne! Vidite, braćo moja, koju korist pruža primanje zadnjih sakramenata. 

- Blago onome, koji živi i umire pod zaštitom Djevice Marije, jer mu je nebo 

osigurano.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

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 

3. kolovoza 2020. 
Augustin Kažotić 

7:30  + Petar Naćuk 

18:30 + Mato, Marica, Ivan i Mirjana Kovač 

Utorak 

4. klovoza 2020.  
Ivan Marija 

Vianney 

7:30 + Bara Kljaić 

18:30 + Anka Mađarević 

Srijeda 

5. kolovoza 2020. 
Gospa Velikog 

hrvatskog zavjeta 

9:00  Misa zahvalnica za Domovinu 

18:30  Na nakanu OFS-a 

Četvrtak 

6. kolovoza 2020.  
Preobraženje 
Gospodinovo 

7:30 + Ilija i Evica Dumendžić 

 18:30 + Mihajlo i Justina Zera 

Petak 

7. kolovoza 2020.  
Siksto II. papa 

7:30   + Ivica Vrščak 

18:30  + ob. Biško i Škegro 

Subota 

8. kolovoza 2020. 
Dominik 

7:30   + Štefko i Vlado Vukoja 

18:30  + Mijo i ob. Milić 

Nedjelja 

9. kolovoza 2020.  
19. Nedjelja kroz 

godinu  

9:00  Pro populo 

11:00  + Mladen, Ana i Jela Andrić 

18:30  Na naknu zajednice „Vjera i svjetlo“ 

 
PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 

KRŠTENI UMRLI 
Jednom kršten zauvijek 

kršten. Dijete Božje. 
Janja Škaro (1937) 

VJENČANI 

Što Bog združi čovjek neka ne razdvaja. 

 



AKTUALNO 
Aktualno događanje 

DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI 

Obilježavajući Dan zahvalnosti 

upućujemo Bogu zahvalnu molitvu za sve 

koji su se suprotstavili agresiji, izborili mir i 

slobodu i tako nam otvorili putove novih 

mogućnosti života i suživota s ljudima i 

narodima Europe i svijeta.  

Ono nas potiče cijeniti djelo hrvatskih 

vojnika koji su godinama branili svoje 

obitelji, narod i domovinu. S Božjom 

pomoću, slogom i snagom narodnog 

zajedništva, protivnim vjetrovima usprkos, 

vjerujemo kako se može ostvariti nemoguće. 

Rađanje hrvatske države i stvaranje slobode i 

demokracije je bilo bolno.  

Oslobodilačkom akcijom Oluja su ponovno uspostavljeni i otvoreni putovi prema 

zajedništvu s drugim slobodnim državama i narodima Europe i svijeta. Time su ostvarene 

pravedne težnje hrvatskog naroda za slobodom i samostalnošću.  

Uz datum 05. kolovoza Hrvati časte Gospu Velikog hrvatskog krsnog zavjeta kao 

spomen jubileja Trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata. 

Mons. Želimir Puljić, nadbiskup zadarski 

 

ŽRTVE UTKANE U SLOBODU 

Obljetnica Oluje podsjeća na brojne žrtve utkane u slobodu naše zemlje: gotovo 12 

000 poginulih, 139 masovnih grobnica, za nestalima se još uvijek traga, stotine tisuća 

prognanih i zlostavljanih u srpskim logorima, nestalo ili uništeno kulturno blago, 

1426 oštećenih i uništenih crkava, ratne traume branitelja i njihovih obitelji. Važno 

je sve to znati kako se ne bi proizvoljno prekrajala i tumačila povijest, a dokumenti i 

činjenice necjelovito prikazivali u javnosti. Necjelovita istina može postati izvorom 

dezinformacija, laži, optužbi, nepravdi i poniženja.  

Dan Pobjede i Domovinske zahvalnosti je prigoda obnoviti i ne prešućivati cjelovitu 

istinu o Domovinskom ratu, o njegovim uzrocima i posljedicama, o agresiji i 

agresorima, obrani i braniteljima, o zločinu i zločincima. 

 

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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