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22. Nedjelja kroz godinu - A
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Danas je 22. nedjelja kroz godinu.
o Sljedeće nedjelje u kratkim crtama predstavit
ćemo vam i ponuditi novu knjižicu „Martirologij
Vukovara u XX. stoljeću“ koju je pripremio fra
Ivica Jagodić, župnik. Nakon što su u okviru
našega franjevačkog kompleksa postavljene
spomen-ploče u čast žrtvama iz Prvog i
Drugog svjetskog rata, te napose Domovinskog
rata, ovdje je opisano kako su prikupljena imena
žrtava i što je sve prethodilo postavljanju ploča na
trajan spomen. Promotivna cijena knjižice je 50 kn.
o U četvrtak, 3. rujna, s početkom u 19,15. u našoj crkvi održat će se
koncert na orguljama u organizaciji Vinkovačkog orguljaškog festivala
Organum Cibalae. Na orguljama nastjupaju Martin Raguž i Dragan
Trajer, Ivona Akalović s harmonikom, te vokalni ansambl Stretta.
Podsjećamo da je jedinstvno slušati naše orgulje.
o U subotu (5. rujna) hodočastimo u Gospi od utočišta u
Aljmaš. Hodočaste sve tri vukovarske župe uz primjenu epidemioloških
mjera za vrijeme pandemije virusa. U autobusu ćemo nositi maske, a
hodočasnički program u Aljmašu bit će na otvorenom. Polazak
autobusa je u 8 sati od Veterinarske stanice, a autobus će stajati na
svim stajalištima u Ulici S. Radića, centru i u Županijskoj ulici. Uz
hodočasničku misu u 11 sati, bit će prigode za sakrament pomirenja
(od 10:00 sati), pobožnost križnog puta (u 8:45) i molitvu svete krunice
(u 13:00). Participacija je 30 kn. Prijave primamo u sakristiji nakon
mise i u župnom uredu u radno vrijeme.
o Najavljujemo tečaj priprave za brak, koji će se održati u rujnu: 8.,9. i
10. te 15.,16. i 17. Prethodna prijava nije potrebna. Sve potrebne
informacije zaručnici će primiti na prvom sastanku u 19 sati.
Preporučujemo zaručnicima da ovaj tečaj pohađaju što ranije, po
mogućnosti i godinu dana prije sklapanja braka.
o Preporučujemo vjerski tisak, Glas Koncila i ostale časopise.

o AKTUALNO

Majka Tereza
Najljepši dan? – Današnji!
Najveća zapreka? – Strah!
Najlakša stvar? – Pogriješiti!
Najveća pogreška? –
Odustati!
Korijen svih zala? –
Sebičnost!
Najbolja zabava? – Rad!
Najgori poraz? –
Obeshrabrenje!
Najveći stručnjaci? – Djeca!
Najvažnija hrana? – Pričest!
Najveća radost? – Biti drugima koristan!
Najveća tajna? – Smrt!
Najveća mana? – Biti loše volje!
Najopasnija osoba? – Lažac!
Najgori osjećaj? – Mržnja!
Najbolji poklon? – Oproštaj!
Najpotrebnije? – Obitelj!
Najbolji put? – Pravedan put!
Najljepši osjećaj? – Unutarnji mir!
Najbolje prihvaćanje? – Osmijeh!
Najbolji lijek? – Optimizam!
Najveće zadovoljstvo? – Izvršen zadatak!
Najveća snaga? – Vjera!
Najpotrebnije osobe? – Svećenici!
Najljepše na svijetu? – LJUBAV!
Život je dar Božji.
Život je prilika, iskoristi je. Život je ljepota, divi se. Život je blaženstvo, okusi ga.
Život je san, ostvari ga. Život je izazov, prihvati ga. Život je dužnost, obavi je.
Život je igra, igraj je. Život je dragocjen, pazi na nj. Život je bogatstvo, čuvaj ga.
Život je ljubav, uživaj je. Život je tajna, otkrij je. Život je obećanje, izvrši ga. Život
je tuga, nadvladaj je. Život je pjesma, pjevaj je. Život je borba, prihvati je. Život je
tragedija, suprotstavi se. Život je pustolovina, ne bježi od nje. Život je sreća,
zasluži je. Život je život, brani ga!

Bl. Majka Terezija

Dolazim ti, Isuse, da me potakneš prije nego započnem svoj dnevni posao. Neka
se tvoj pogled na trenutak zaustavi na meni. Dopusti mi da osjetim sigurnost
tvoga prijateljstva. Ispuni moj duh kako bih mogla podnositi pustinju životne buke.
Neka tvoja blagoslovljena svjetlost obasja moje misli i daj mi snage za ono što
trebam činiti onima koji me trebaju. Amen.
Molitva Majke Tereze

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 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

MISE I NAKANE
dan i spomen

sat

nakana

Ponedjeljak
7:30 + Gospi od Suza za ob. Majstorović
31. kolovoza 2020.
BDM od Suza
18:30 + Tomislav Vukas
Utorak
1. rujna 2020.
Jošua, Viktor
Srijeda
2. rujna 2020.
Prosper, Just

7:30 Zahvala Srcu Isusovu
+ Ivan, Kazimir, Mara, Anica i Mato

18:30 Matić

7:30 + Franjo, Kata i Mate Mandić
18:30 Na nakanu OFS-a

Četvrtak
7:30 + Stevo i ob. Farkaš i Groman
3. rujna 2020.
Grgur Veliki, papa 18:30 + Darko Suman
Petak
4. rujna 2020.
Mojsije prorok
Subota
5. rujna 2020.
Majka Terezija
Nedjelja
6. rujna 2020.
23. Nedjelja kroz
godinu

7:30 + Zvonimir, Kata i ob. Jurčić
18:30 + Ivan Gora, Janko i Magdalena Grdić
7:30 + Kata Soldo
18:30 + Filip Orlović
9:00 Pro populo
11:00 + Ivan i Ilija Buovac
18:30 Za dobročinitelje samostana i župe

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Filip Matanović
Ana Komšić (1933)
Petar Filip Herceg
VJENČANI
Što Bog združi, čovjek neka ne razdvaja.

AKTUALNO
Aktualno događanje – nova knjiga o žrtvama Vukovara

Martirologij Vukovara u XX. stoljeću – na spomen vukovarskim
žrtvama u Prvom i Drugom svjetskom ratu te Domovinskom ratu

Žrtve nikako nisu brojevi nego
osobe s imenom i prezimenom, ljudi
koji su imali svoje živote, domove,
obitelji, djecu, roditelje, zanimanje,
prijatelje, koji su imali svoje ljudsko
dostojanstvo… Iako je u trenutku
smrti iza njih ostala fizička praznina,
sjećanja na njih nisu izbrisana niti
izblijedila.
Ovi popisi nisu zatvorena nego širom otvorena knjiga u koju trebamo
upisati svako ime i prezime za koje
se u budućnosti argumentirano
utvrdi da pripada tužnoj koloni vukovarskoga martirologija XX. stoljeća.
dr. sc. Dražen Živić

Ništa nije Bogu daleko, i poznato
mu je mjesto, gdje će nas probuditi
na život.
sv. Augustin

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.

