
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o Danas započinjemo s novom liturgijskom godinom „B“ i vremenom došašća.  
o Zbog ograničenog broja vjernika na svetim misama povećavamo broj misa. 

- OBIČNIM DANOM osim subote, imat ćemo dvije jutarnje mise ili zornice. 
Prva je u 6,30, a druga u 7,30. Večernja misa ostaje redovita u 18,30 sati.  

- NEDJELJOM (do 21. prosinca) mise su u sljedeće vrijeme:  
7,30: u kapeli sv. Roka 
8,00: u crkvi sv. Filipa i Jakova 
9,00: u crkvi sv. Filipa i jakova 
10,00: u crkvi sv. Filipa i Jakova 
11,00: u crkvi sv. Filipa i Jakova 
18,30: u crkvi sv. Filipa i Jakova 

o Nažalost ove godine prema 
epidemiološkim mjerama ne možemo 
održati adventski program s djecom, a 
jednako tako ne smijemo posluživati 
jutarnji doručak i kavicu roditeljima kako 
smo to godinama običavali.  

o Na izlazu prema dvorištu poslušite se 
adventskim štandovima s naglaskom na Vukovarski katolički kalendar.  

o U subotu,  5. prosinca, u kapelici sv. Roka , od 20 sati pa sve do jutarnje mise 
je cjelonoćno klanjanje pred Presvetim.  

o Danas započinju "Vukovarske adventske svečanosti", XXIII po redu. Zbog 
epidemioloških preporuka adventsko svjetlo ove godine nećemo uobičejeno 
pronositi ulicama našega grada iz samostana i crkve u Gradski muzej, ali će 
adventsko svjetlo, na dar Gradskom muzeju Vukovar, ipak biti upaljeno na 
misi u 11 sati uz dječji program. A istoga dana u 18 sati u Gradskom muzeju 
bit će paljenje prve adventske svijeće s kratkim prigodnim programom.  

o Primamo doprinos za župu: obiteljski dar ili lukno.  
o Preporučujemo vam Glas Koncila i ostali vjerski tisak.  

 

Unatoč novim epidemiološkim mjerama neka nam došašće 
bude ispunjeno iskrenom pripravom za Božji dolazak. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 48 (786) 29. studenoga 2020. 

1. nedjelja došašća - B 



o AKTUALNO 
Došašće

Došašće ili advent je vrijeme u crkvenoj 
godini, kad se kršćani intenzivnije 
pripravljaju na svetkovine Božića i 
Bogojavljenja. To je istodobno vrijeme 
očekivanja Kristova dolaska na kraju 
vremenâ (Sudnji dan). Vrijeme došašća 
nije toliko obilježeno pokorom, koliko više 
radosnim i povjerljivim očekivanjem. 
Počinje nedjeljom koja pada između 27. 
studenoga i 3. prosinca (drukčije rečeno: 
nedjeljom koja je po kalendaru najbliža 

blagdanu svetoga Andrije apostola). Došašće obuhvaća tri tjedna te dane između 
četvrte nedjelje došašća i Božića. 
Prvu nedjelju došašća karakterizira ponovni Kristov dolazak, drugu i treću osoba 
Ivana Krstitelja, četvrta predstavlja Mariju, Djevicu i Majku, koja je rodila Krista. 
Liturgijska boja u došašću je ljubičasta, (kao u korizmi). U misi se izostavlja himan 
"Slava" u misi, da bi taj tipično božićni himan ("Slava Bogu na visini i na zemlji mir 
ljudima dobre volje!") jače odnjeknuo na svetkovinu Kristova rođenja (Božić). U 
došašću su svakog jutra "zornice" puku omiljene rane mise na kojima se pjevaju 
tipične adventske pjesme. Primjerice "Padaj s neba roso sveta", "Poslan bi anđel 
Gabrijel" i mnoge druge. 
ADVENTSKI VIJENAC  
U vremenu crkvene godine koje zovemo došašće svečani adventski vijenac 
susrećemo na mnogim mjestima. Prisutan je u svim crkvama, premda nije liturgijski 
propisan, no sve češće ga nalazimo i na počasnom mjestu po kućama, u obiteljima, 
u različitim ustanovama, od vrtića do hotelske recepcije, na TV ekranu i u 
ilustriranom časopisu. Postavlja se na stol ili vrpcama objesi o strop. Može ga 
načiniti svatko sam, što je najbolja varijanta, ali i kupiti u cvjećarnici, na tržnici. Ima 
jednostavnih i raskošnijih, ali uvijek su to u krug spletene zimzelene grančice, 
ukrašene raznobojnim, ponajčešće ljubičastim, vrpcama (ljubičasto je u katoličkom 
bogoslužju boja došašća) i - najvažnije - u vijenac su okomito utaknute četiri svijeće. 
One se pale postepeno, po jedna više svaki od četiri adventska tjedna. I tako se 
čeka Božić! Adventski vijenac nije samo lijepi "cvjetni aranžman" u ogoljeno zimsko 
doba, nego on na specifičan način, diskretno, okuplja ukućane, angažira ih i 
upravlja u određenom pravcu. Podsjeća ih da nešto dolazi, potiče da to čekaju. 
Stariji će se sjetiti da "kod nas ranije nije bilo toga vijenca". Znatnije se proširio i 
udomaćio u posljednjih desetak godina. Primili smo ga iz Europe, osobite iz Austrije 
i Njemačke. Ondje je on u adventsko vrijeme doslovno svudašnji. No i tamo je 
došao tek poslije prvog svjetskog rata; "prenesen je" iz skandinavskih, 
protestantskih zemalja kao simbol života (zimzelen), rastućeg svjetla (postepeno 
paljenje svijeća) i očekivanja božićnog dolaska Kristova (Krist - svjetlo). 
Advenski je vijenac danas prihvatila gradska sredina, ali mu prijeti da preraste u 
ukras, a izgubi simboličnost i snagu poziva na božićnu pripravu. 



MISE ZORNICE imaju pokornički značaj, jer valja ustati vrlo rano da se stigne u 
crkvu. Predstavljaju stoga neki oblik četiritjednog trajnog odricanja od sna. Slaveći 
te mise narod je stvorio osobite adventske pjesme. I one su plod hrvatskog 
vjerničkog duha, bogate sadržajem, jer prepjevaju proročanstva biblijskih proroka 
o Kristovom dolasku, a napose ulogu Djevice Marije nazivajući je najljepšim 
imenima zbog njezine majčinske uloge u Isusovom dolasku. Isusova majka je uz 
pokornika sv. Ivana Krstitelja glavna osoba koju Crkva predstavlja kao vodiča u 
božićnoj pripravi.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. a r. (Mitnica) svaki drugi pon od 16-
17.15; 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 I NAKANE  

dan i spomen sat  nakana 

Ponedjeljak 

30. studeni 2020. 
Andrija apostol 

6:30  + Ana i Mile Vuletić 

18:30 + Ivan i Helena Bračko 

Utorak 

1. prosinca 2020. 
Kazimir, Natalija 

6:30 + Ružica Mađarević 

18:30 + Margareta Rapan 

Srijeda 

2. prosinca 2020. 
Habakuk prorok 

6:30 + Stipo Pole 

18:30  Na nakanu OFS-a 

Četvrtak 

3. prosinca 2020.  
Franjo Ksaverski 

6:30 + Karlo i Kata Pinter 

 18:30 + Zvonko Matković 

Petak 

4. prosinca 2020.  
Barbara 

6:30   + Ljubo Gelo 

18:30  + Nikola Papac 

Subota 

5. prosinca 2020. 
Krispina, Slavka 

7:30   + Stipo Pole 

18:30  + Franjka i nestali Marko Mlakić 

Nedjelja 

6. prosinca 2020.  
Druga nedjelja 

došašća 

9:00  Pro populo 

11:00  + Mladen, Ana i Jela Andrić 

18:30  Za dobročinitelje samostana i župe 

 

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Luka Mutapčić 
Lora Pranjić 

Pokoj vječni daruj im 
Gospodine. 

VJENČANI 

Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja. 

 



 
Adventske svečanosti 

DOŠAŠĆA U VUKOVARU 

SIMBOL HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA 
Već se bliži vrijeme blago, već se bliži onaj čas 

kad će izić Sunce drago, svanut svemu svijetu spas. 
 

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA 

11:00 sati,  Crkva sv. Filipa i Jakova, na 

kraju Svete mise s prve prve adventske 

svijeće upalit ćemo adventsko svijetlo 

koje ćemo uručiti ravnateljici 

Gradskog muzeja Vukovar Ružici 

Marić zajedno s učenicima iz O.Š. 

Dragutina Tadijanovića. 

18:00 sati, Gradski muzej Vukovar, Dvorac Eltz 

Otvorenje izložbe ANĐELI, Ive Pervana 

O XXIII. godini održavanja Vukovarskih 

adventskih svečanosti govorit će Ružica 

Marić, ravnateljica Gradskog muzeja 

Vukovar. 

Vijenac će blagosloviti fra Josip Poleto, gvardijan. 

Adventske pjesme u užem sastavu izvest će HKGD Dunav. 

Prvu adventsku svijeću upalit će Ivan Penava, gradonačelnik grada Vukovara. 

Ostali popratni sadržaji: 

IZLOŽBA ČESTITKI I BOŽIĆNIH CRTEŽA – u izradi vukovarske djece  

BOŽIĆ U VUKOVARSKOM DOMU - Rekonstrukcija božićnog ugođaja 

vukovarskog doma s nizom predmeta iz zbirki Gradskog muzeja Vukovar   

NASELJA BETLEHEM 

OTVORENJE KLIZALIŠTA 

 Uredovno vrijeme župnog ureda: 
Ponedjeljak - petak: 8:00 – 15:00; subota: 8:00 – 12:00 sati. Tel. 032/441-381 
Izdaje: Župa sv. Filipa i Jakova, www.filipjakov-vu.com. Odgovara: fra Ivica Jagodić, župnik. 


