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30. Nedjelja kroz godinu - A
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Danas je 30. nedjelja kroz godinu.
o Danas
na
poseban
način
obilježavamo nedjelju ZAHVALNICU
sa svečanom misom u 11 sati.
Zahvaljujemo za dar kruha i plodove
zemlje, za dar 50 godina svećeništva
fra Venancija Mihaljevića i dar 50
godina redovništva s. Bernadete
Mihaljević, s. Imelde Dalić, s. Alemke
Štefanko i s. Elize Lajčak. Oni su
naši zlatni jubilarci. U ovoj svečanoj zahvalnici sudjeluje HKGD
„Dunav“. Tim povodom primite sličicu naših jubilaraca kao uspomenu,
a također poslužite se i štandovima na kojima su izloženi plodovi
vukovarskih ruku.
o U utorak, 27. listopada, obilježit ćemo godišnjicu posvete naše crkve.
o U srijedu, 28. listopada, u 19,15 sati, u Pastoralnom centru sv. Bone,
pozivamo vas na predstavljanje 15. vukovarskog zbornika.
o Sljedeće nedjelje slavimo svetkovinu SVIH SVETIH. Svete mise su
redovito kao nedjeljom. To je zapovjedana svetkovina.
o BLAGOSLOV GROBLJA: kod centralnog križa je Služba riječi i molitva
za sve naše umrle, poginule i nestale, zatim je, za one koji žele,
pojedinačni blagoslov grobova. Blagoslov groblja na Novom groblju
„Dubrava“ i na Memorijalnom groblju je u 10:30, a na Katoličkom
groblju u starom Vukovaru u 15 sati.
Na DUŠNI DAN, uz jutarnju i večernju misu, već prema tradiciji bit će
sv. misa u kapelici Gospe Žalosne na Katoličkom groblju u starom
Vukovaru u 15 sati.
o Sljedeće nedjelje izlazi Vukovarski katolički kalendar za 2021. g.
o Za one koji još nisu stigli u ovoj godini primamo doprinos za župu:
obiteljski dar ili lukno. Upisuje se u župsku knjižicu.
o Najavljujemo nedjelju župnog klanjanja 8. studenog, te nedjelju
bračnih jubileja 15. studenoga. Pozivamo bračne parove koji slave
bračni jubilej (10., 20., 25., 30., 40., 50., 60.) da se jave jer im za tu
prigodu želimo pripremiti posebnu čestitku i blagoslov.

o AKTUALNO
Zlatni jubileji u duhovnom zvanju

Zlatne jubilarke u redovništvu
milosrdne sestre sv. Križa:
s. Eliza Lajčak
s. Alemka Štefanko
s. Bernadeta Mihaljević
s. Imelda Dalić
s. Eliza Lajčak
Rođena je 1947. g. u Marijancima. Kroz 50 godina svoga
redovničkoga života djelovala je u službi sakristanke i
kućne poglavarice u slijedećim mjestima: Vinkovci,
Štitar, Bošnjaci, Opatija, a sada je na službi u Vukovaru.
s. Alemka Štefanko
Rođena je 1945. g. u Bebrini. Kroz 50 godina svoga
redovničkoga života djelovala je u službi voditeljice
crkvenoga sviranja i pjevanja te obavljala kućanske
poslove u slijedećim mjestima: Osijek, Vinkovci,
Slavonski Brod, Švicarska(Ingenbohl), Split, Srijemska
Mitrovica, Vis, Vukovar, a sada je na službi u Belišću.
s. Bernardeta Mihaljević
Rođena je 1945. g. u Nijemcima. Kroz 50 godina svoga
redovničkoga života djelovala je u službi katehistice i
voditeljice crkvenoga sviranja i pjevanja u slijedećim
mjestima: Srijemska Mitrovica, Donji Miholjac,
Vinkovci, Rokovci, Nuštar, Komiža, sada je u Zagrebu.
s. Imelda Dalić
Rođena je 1947. g. u Potočanima, Livno. Kroz 50 godina
svoga redovničkoga života djelovala je u službi inžinjera
radiologije i kućne poglavarice u slijedećim mjestima:
Šalata – Zagreb, Lipik, Đakovo, Srijemska Mitrovica, a
sada je na službi u Rijeci.

Ps 92, 13-16

Rod donose i u starosti,
sočni i puni svježine:
da navijeste
kako je pravedan Gospodin,
hrid moja,
onaj na kome nema nepravde.

Ko palma cvate pravednik
i raste ko cedar libanonski.
Zasađeni u domu Gospodnjemu,
cvatu u dvorima Boga našega.

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. a r. (Mitnica) svaki drugi pon od 1617.15; 3.b svaka druga sri od 16-17.15
• 4. r. četvrtkom u 10 ili 16
• 5., 6. r. petkom u 16
• 7.r. petkom u 17

Za mlade…
• FRAMA petkom u 20:15
• VIS Damjan četvrtkom u 19:30

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 + Nikola, Jela i Zvonimir Ćaleta
26. listopada 2020.
Dimitrije Srijemski 18:30 + Antun i Kristina Mađarević
Utorak
7:30 Za zdravlje ob. Bilušić
27. listopada 2020.
Florijan, Cvitko 18:30 + ob. Malančuk
Srijeda
7:30 + Danica Redžić
28. listopada 2020.
Šimun i Juda Tadej 18:30 + Šimun Romić
Četvrtak
7:30 + Milica Balić
29. listopada 2020.
18:30 + Ana i Mirko Fabri, Eva i Matej Terek
Časlav, Darko
Petak
7:30 + ob. Jovanović
30. listopada 2020.
Gerard, Marcijan 18:30 + Ana i Vjekoslav Hofšuster
Subota
7:30 + Mara i Ivan Bendra
31. listopada 2020.
Wolfgang, Alfons
18:30 + Marija Musa r. Vukas
Rodriguez
9:00 Pro populo
Nedjelja
1. studeni 2020.

11:00 Na nakanu

SVI SVETI

18:30 Za dobročinitelje samostana i župe

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Marica Marijanović (1945)
Ema Franjković
Jela Grgić (1926)
Stevan Truban (1959)
VJENČANI
Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja.

AKTUALNO
Aktualno događanje

Zlatomisnik
Fra Venancije Mihaljević
fra Venancije (Jakov) Mihaljević

rođen 1943. u Zagoričanima. Zbog ratnih
događanja u proljeće 1944. kao dijete sa
svojom obitelji dolazi u Nijemce, a 1950.
u Vukovar, gdje upisuje prvi razred
osnovne škole kod „Bečarskog križa“, a
ostale razrede i gimnaziju u zgradi
vukovarske gimnazije. Stanovao je u
blizini crkve koju je zavolio, a potom i odabrao redovnički žvot.
Vjeronauk su mu predavali fra Robert Batušić, fra Stanko Banić i fra
Rupert Rozmarić. Bio je ministrant i pjevao je u dječjem zboru, a
početkom gimnazijskog školovanja uključio se u mješovitom zboru sv.
Cecilije te i Franjevački svjetovni red.
Duhovno zvanje je već od djetinjstva osjećao, a nakon što je
dobro promislio ušao je u novicijat 1963. godine. Prve redovničke
zavjete položio 1964. u Cerniku, a svečane 1969. u Vukovaru.
Sakrament svećeničkog reda podijelio mu je zagrebački nadbiskup dr.
Franjo Kuharić 1970. u Zagrebu. Mladu misu proslavio je 1970. u
Zagoričanima i Vukovaru. Član je franjevačke provincije sv. ćirila i
Metoda sa sjedištem u Zagrebu.
Cijeli svoj život predano je posvetio odgoju i formaciji novih
generacija franjevaca, najduže u Samoboru i Zagrebu. Bio je vjeroučitelj,
duhovni asistent OFS-a, te ispovijednik i duhovnik redovničkih
zajednica, napose klarisa kroz 30 godijna. Danas je na službi u Sl. Brodu
dušobrižnik u bolnici i ispovijednik.

Usudi se, poput svetog Franje Asiškog, i sam postaviti pitanje:
“Gospodine, što želiš da učinim?”
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.

