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SVETA OBITELJ - B
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Danas, na prvu nedjelju po Božiću,
slavimo blagdan sv. Ivana, apostola i
evanđeliste,
te blagdan
Svete
obitelji. U Svetoj obitelji očituje se
obiteljsko trojstvo na zemlji: otac,
majka i djeca. Na današnji blagdan
Svete obitelji obilježava se i Dan
iseljenika, jer je i Sveta obitelj
doživjela
iskustvo
iseljeništva
prilikom bijega u Egipat. Svima
svečarima po sv. Ivanu želimo sretan
imendan.
o U četvrtak, na večernjoj misi
obilježavamo Staru godinu, slavimo
svetu misu ZAHVALNICU – TE DEUM
s osvrtom na proteklu godinu.
o U petak, na Novu godinu, slavimo svetkovinu Svete Marije
Bogorodice. Svete mise su u župnoj crkvi u 9 i 11, te u 18,30 sati.
Nema mise u 8, i 10 sati, niti u kapelici sv. Roka nema mise.
o U subotu, 2. siječnja, u od 20 sati je cjelonoćno klanjanje u kapeli sv.
Roka, a u sljedeću nedjelju svete mise u vrijeme pandemije su u 8, 9,
10, 11, i u 18,30 sati, te u kapeli sv. Roka u 7,30 sati.
o Blagoslov obitelji ove godine neće biti između Božića i Bogojavljenja.
Naš Nadbiskup je pozvao sve svećenike da do daljnjega odgode početak
blagoslova obitelji, barem do popuštanja aktualnih epidemiloških
mjera (a to znači da se s blagoslovom neće moći započeti prije
Bogojavljenja)… Odgađamo početak blagoslova obitelji, ali sam
blagoslov nije dokinut. Molimo vas za razumijevanje, s čvrstom nadom
da ćemo posjetiti vaše domove i blagosloviti obitelji kad to bude
moguće. Naravno o tome ćemo vas na vrijeme i na prikladan način
unaprijed obavijestiti.
o Naš samostan tiskao je svoju najstariju rukom pisanu knjigu koja se
zove Kronika Franjevačkog samostana u Vukovaru. Kroniku možete
nabaviti u hodniku na izlazu prema dvorištu ili uvijek u župnom uredu.

o AKTUALNO
Sveta Obitelj
Nazaretska je kuća škola u kojoj se počinje upoznavati život Kristov. To je
zapravo škola Evanđelja. Ovdje najprije učimo gledati, slušati, misliti i potpuno
upoznati koja se velika i tajna i snaga nalazi u ovoj vrlo jednostavnoj, poniznoj i
divnoj objavi Sina Božjega. Ujedno možda i naučimo pomalo ga nasljedovati.
Ovdje zapravo shvaćamo način i put kojim
lako možemo upoznati tko je Krist. Ovdje
osobito razumijemo koliko treba cijeniti
ono što se odnosi na njegov boravak
među nama a to nekako uključuju: mjesta,
vremena, običaji, govor, sveti obredi,
napokon sve čime se Isus služio da se
očituje svijetu. Ovdje sve ima glas, sve ima
značenje. Doista, ovdje u ovoj školi
uviđamo zašto se mora obdržavati
duhovna stega ako netko želi slijediti nauk
Evanđelja i biti Kristov učenik. O kako
bismo se rado htjeli povratiti na svoje
djetinjstvo i ponovno se povjeriti ovoj
poniznoj a ujedno tako uzvišenoj
Nazaretskoj školi.
O kako bismo žarko željeli obnoviti svoje
nastojanje da stječemo pravo životno znanje, uz Mariju, i razumijevanje
božanskih istina. Ali ovdje smo se zaustavili samo kao hodočasnik i prisiljeni smo
odreći se te želje, jer razabiremo da se na ovom svijetu ne može nikada potpuno
dovršiti rad oko upoznavanja Evanđelja. Nećemo ipak otići a da iz Nazareta ne
uputimo na brzu ruku i kao usput nekoliko kratkih pripomena. Nazaret nas najprije
uči šutjeti. O kad bi u nama ojačala cijena šutnje, toga divnog i tako potrebnog
svojstva duše, u vrijeme kad na nas u ovome uzburkanom i odveć uznemirenom
životu, u ovo naše doba, juriša toliko povika, galame i vike.
O nazaretska šutnjo, uči nas da budemo učvršćeni u dobrim mislima, zaokupljeni
nutarnjim nadahnućima, da budemo dobro pripravni slušati tajne Božje savjete i
upute istinskih učitelja. Uči nas koliko je potrebno i koliko vrijedi, spremanje, nauk,
razmatranje, osobni i skroviti način života, molitva koju u tajnosti vidi samo Bog.
Osim toga, ovdje upoznajemo domaći način života. Neka nas upravo Nazaret
podsjeti što je obitelj, zajedništvo obiteljske ljubavi, ozbiljna i sveta ljepota obitelji,
sveto i nepovredivo vlasništvo obitelji; neka nam pokaže kako je sladak odgoj u
obitelji, koji ne može ništa drugo zamijeniti; neka nas nauči koja je prirodna uloga
obitelji u društvenom poretku. Ovdje napokon upoznajemo obvezu rada. O
Nazaretu, o kućo drvodjelčeva Sina, želimo najradije baš ovdje shvatiti i proslaviti
doduše strogi, ali otkupiteljski zakon ljudskog rada.
Ovdje želimo tako obnoviti dostojanstvo rada da to svi doznaju. U ovoj kući želimo
podsjetiti i na to da rad ne može biti sam sebi svrhom, nego da svoju slobodu i

vrijednost prima ne samo, štono se kaže, iz gospodarske važnosti, nego i zato
što nas upravlja prema divnome cilju. Odavde napokon želimo pozdraviti radnike
cijelog svijeta i pokazati im veliki uzor-njihova božanskog Brata, Krista našeg
Gospodina, glasonošu svih njihovih opravdanih težnji.

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

dan i spomen

MISE I NAKANE
sat nakana

Ponedjeljak
7:30 + Stipo Pole
28. studeni 2020.
Nevina dječica 18:30 + Mladen Andrić
Utorak
7:30 + Vlado, Ivan, Pava i Božo Kunac
29. prosinca 2020.
Toma Becket
18:30 + Tomislav Vukas
Srijeda
7:30 + Vinko i Marta Šuvak
30. prosinca 2020.
Feliks I.
18:30 + Stipan Šimunović i ob. Grbavac
Četvrtak
7:30 U zahvalu
31. prosinca 2020.
Silvestar I. papa 18:30 Te Deum
9:00 Pro populo
Petak
1.siječnja 2021. 11:00 Za ozdravljenje Franicke Glavašević
BDM Bogorodica
18:30 + Borna Togonal
Subota
7:30 + Kata Petrović
2. siječnja 2021.
Bazilije Veliki i
18:30 + Anica Majer, Terezija i Ivan Maljarić
Grgur Nazijanski
Nedjelja
3. siječnja 2021.
2. Nedjelja po
Božiću

9:00 Pro populo
11:00 + Matija Kolarić
18:30 Za dobročinitelje samostana i župe

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

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Jednom kršten zauvijek
Joakim Gluhinić (1951)
kršten. Dijete Božje.
Ančica Grdić (1946)
VJENČANI
Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja.

Aktualno – jaslice u našim dušama

BOŽIĆ U NAŠIM OBITELJIMA
Naši domovi i naše obitelji
onakvi su kakve su jaslice naše
duše. a najbolja slamica je ljubav
naših srdaca prema bližnjima.
Pred nama je Novo ljeto u kojem
ćemo poput mudraca tražiti
Svjetlo. Kakva je to radost kada
naš dom biva mjesto susreta u
Svjetlu! Nadalje, kakva je to radost
širom otvoriti vrata srca našim bližnjima koji su tu pokraj nas ustrajni u vjeri
i traže ono isto Svijetlo iz štalice!
Mladi naš Kralju!
Blagoslovi snagom Duha sve naše
obitelji da rastemo i jačamo u vjeri, a meni
podari spremnost da se na to prvi odvažim.
Hvala Ti mladi Kralju što svaki dan
blagoslivljaš naš dom bogatstvom svoje
milosti.
Hvala Ti što možemo poklanjati jaslice
svoje duše i što svakim danom možemo
biti dom Tvog ponovnog rođenja u našim
srcima!
U ozračju smo Božićne osmine koja je posvećena Majci Božjoj
Bogorodici. Osmoga dana je i početak građanske Nove Godine.
Prema Evanđelju znamo da je na taj dan novorođenome djetetu
nadjenuto ime Isus «Kad se navrši osam dana... nadjenuše mu
ime Isus» (Lk 2, 21).
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.

