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Godina XIII; Broj 36 (774) 6. rujna 2020.

23. Nedjelja kroz godinu - A
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Danas je 23. nedjelja kroz
godinu. Prva je nedjelja u
rujnu. Vašim molitvama i
dobroti
preporučujemo
naše sjemenište i odgojne
ustanove. Svoj dar možete
staviti
u
označenu
škrabicu
pod
korom.
Zahvaljujemo vam na
svakom daru i molitvi.
o Danas vam predstavljamo
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 utorak, 8. rujna, na večernjoj misi proslavit ćemo blagdan Rođenja
Blažene Djevice Marije ili Malu Gospu. Preporučamo hodočašća u
marijanska svetišta.
o U ovome tjednu započinje nova školska godina. Našim školarcima
poželimo Duha Božjega za dobar uspjeh. Nažalost, zbog Covid-19, ove
godine ne možemo proslaviti početak vrtičke godine.
o Tradicionalno hodočašće Gospi od Hrasta ove godine neće biti zbog
epidemioloških preporuka, a i radova na obnovi kapelice.
o U ovome tjednu započinje 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

Živjeti sadašnji trenutak
“Dan je jedva počeo i ... već je šest sati navečer. Tjedan je tek započeo,
ponedjeljak je, a onda za čas je
petak.
... i mjesec je već prošao.
... i godina je gotovo prošla.
... i prošlo je 40, 50 ili 60 godina
našeg života.
... i sa zakašnjenjem shvatimo da
smo izgubili roditelje, prijatelje...
I shvaćamo da je već kasno da bi
se vratili. Dakle ... pokušajmo
iskoristiti što više vremena koje
nam je preostalo. Ne
ustručavajmo se potražiti aktivnosti koje nam se sviđaju. Dodajmo boje u sivilo
života. Nasmiješimo se sitnicama u životu koje su balzam za naša srca.
I usprkos svemu, uživajmo u miru vremena koje nam je preostalo. Pokušajmo
ukloniti "kasnije" ...
Učinit ću to kasnije ...
Reći ću to kasnije ...
Razmislit ću o tome kasnije ...
Sve ostavljamo za kasnije, kao da će "kasnije" biti naše.
A ne razumijemo da:
kasnije - kava će postati hladna ...
kasnije – promijeniti će se prioriteti ...
kasnije - godina će završiti ...
kasnije – zdravlje više neće
biti dobro ...
kasnije – djeca će odrasti ...
kasnije – roditelji će ostariti
kasnije - obećanja će biti
zaboravljena ...
kasnije - dan će postati noć
kasnije – život će završiti ...
Kasnije je često prekasno ...
Dakle ... ne ostavljajmo ništa
za kasnije, jer čekajući
kasnije, možemo izgubiti:
najbolje trenutke …
najbolja iskustva …
najbolje prijatelje …
najbolju obitelj ...
Danas je pravi dan ... Sada je najbolji trenutak… Ne propustimo ga…”
Boucar Diouf

Svevišnji dični Bože
Svevišnji, dični Bože, rasvijetli tmine moga srca. Daj mi pravu vjeru, čvrstu
nadu, savršenu ljubav; smisao i spoznaju, Gospodine, da izvršim tvoju
svetu i istinsku volju!
Sv. Franjo Asiški

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 + Marija, Gustika i Marinko
7. rujna 2020.
Marko Križevčanin 18:30 + Marica i Mile Hrgović
Utorak
8. rujna 2020.
Rođenje BDM –
Mala Gospa
Srijeda
9. rujna 2020.
Petar Claver

7:30 + Reza, Ivan i Patrik Belo
18:30 Za zdravlje obitelji
7:30 + ob. Budimir
18:30 + Stipo, Jela, Jozo i ob. Tomaš

Četvrtak
7:30 + Antun, Marija i ob. Katić
10. rujna 2020.
Nikola Tolentinski 18:30 + Marin i Marija Ceranac
Petak
11. rujna 2020.
Bonaventura,
Miljenko
Subota
12. rujna 2020.
Presveto Ime
Marijino
Nedjelja
13. rujna 2020.
24. Nedjelja kroz
godinu

7:30 + Petar, Stana i Marija Jurić
18:30 + ob. Orlović, Benotić i Molnar
7:30 Majci Božjoj za kćerku Mariju
18:30 + Vinko, Anica, Ivan i ob. Kozina
9:00 Pro populo
11:00 + Mladen, Ana i Jela Andrić
18:30 Na nakanu zajednice „Vjera i svjetlo“

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Katja Hećimović
Lucia Miličić
Jolanka Randović
Domagoj Mažar
VJENČANI
Što Bog združi, čovjek neka ne razdvaja.

AKTUALNO
Aktualno događanje
Pozivamo vas da se aktivno
uključite u život naše župne
zajednice, da tu, u zajednici, u
vjerničkoj
obitelji,
svi
ostvarujemo svoje potencijale i
talente koje nam je Bog darovao
te tako djelotvorno izgrađujemo
i samu našu župnu zajednicu i
učvršćujemo našu međusobnu
povezanost.

FRANJEVAČKE
ZAJEDNICE
OFS (Franjevački svjetovni red) jest crkveni red koji okuplja vjernike laike
koji, nadahnuti primjerom sv. Franje i franjevačke duhovnosti žive i djeluju u
svojim obiteljima, u društvu i u svijetu. Braća i sestre, nakon priprave, polažu
zavjete kojima se obvezuju živjeti ideale evanđelja u svome svjetovnome životu.
Također su aktivno uključeni u rad naše župe na više načina, kao pjevači u
crkvenom zboru, kao liturgijski čitači, neki svakodnevno vode molitvu krunice prije
mise, a petkom u korizmi križni put. Drugi pak pomažu u čišćenju i uređenju crkve.
Redovni susreti OFS-a su prvoga ponedjeljka u mjesecu, nakon večernje svete
mise. OFS ima vlastiti ustroj, što podrazumjeva vijeće koje se brine za
svakodnevno funkcioniranje bratstva.
FRAMA (Franjevačka mladež) je zajednica mladih koji se okupljaju oko Isusa
Krista i Božje riječi te djeluju, potaknuti snagom Duha Svetoga, po uzoru na sv.
Franju Asiškog. Ova zajednica obuhvaća mlade ljude u razdoblju od 15. (ili prvog
razreda srednje škole) do 30. godine života, koji su odlučili dublje zaviriti u svoj
život, tražiti smisao svojega postojanja i usmjeriti svoj način života prema pravim
vrijednostima, prepuštajući „kormilo“ Bogu uz pomoć franjevačke obitelji. Ono što
Framu čini posebnom jesu obećanja koja Framaši obnavljaju svake godine kao
vanjski znak pred Bogom i Crkvom. Ta su obećanja njihov odgovor na poziv Duha
Svetoga da žele kroz idućih godinu dana živjeti Evanđelje i služiti svom bratstvu
po primjeru sv. Franje. Frama se redovito sastaje petkom u 20 sati na susretima
koji animiraju sami framaši koji pripremaju teme, igre i zanimljivosti. Brojne su
akcije u kojima članovi bratstva sudjeluju i akcije koje organiziraju. Frama, poput
OFS-a ima svoje vlastito ustrojstvo. Mjesno vijeće se brine za svakodnevno
funkcioniranje bratstva.
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.

