
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o Danas je 2. nedjelja došašća. 
Prva je nedjelja u mjesecu kada 
Vašim molitvama i dobroti 
preporučujemo naše sjemenište 
i odgojne ustanove. Svoj dar 
možete staviti u škrabicu pod 
korom.  

o Zbog ograničenog broja 
vjernika na svetim misama 
povećavamo broj misa. 
- OBIČNIM DANOM osim subotom, imamo 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 Večeras, u 19,00 sati, u Hrvatskom domu Vukovar, povodom paljenja 2. 
adventske svijeće, održat će se koncert u užem ansambu Hrvatskog komornog 
orkestra.   

o Sljedeća nedjelja je Nedjelja Caritasa – Tim povodom molit ćemo i darovati 
svoj prilog za one kojima je životno potrebno. U crkvi će biti predviđeno 
mjesto za vaše priloge. Provodi se i karitativna akcija „Veliko srce za male 
ljude“. Više o tome je na posljednjoj stranici ovih Oglasa.  

o Ispovijedanje kroz došašće bit će objavljeno u sljedećem župnom listuću. 
o Vukovarski katolički kalendar možete nabaviti u sakristiji ili župnom uredu. 
o Primamo doprinos za župu: obiteljski dar ili lukno.  
o Preporučujemo vam Glas Koncila i ostali vjerski tisak.  

DOŠAŠĆE: budimo vratari i zaštitari svoje duše i svih dobara 
koja je Bog položio u našu dušu. 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 49 (787) 6. prosinca 2020. 

2. nedjelja došašća - B 



o AKTUALNO 
Razmišljanje uz nedjeljna čitanja

U prometu uglavnom slijedimo znakove i putokaze, da bismo putovali sigurno i 
da ne bismo zalutali. Kada kupimo neki aparat, slijedimo uputstvo za uporabu. 
Ako smo razboriti, slijedimo i preporuke liječnika. A evo, danas nam Božja riječ 

govori o glasu koji je najvažniji i kojega bismo 
trebali slijediti. To je glas Božji koji nas poziva na 
obraćenje, na razboritost i milost. Htjeli bismo čuti 
upravo taj glas, te razumjeti, prihvatiti i primijeniti 
Božju riječ u svome životu. 
Danas u prvom čitanju (Iz 40,1-5.9-11) čujemo 
kako prorok Izaija govori: Glas viče: Pripravite put 
Gospodinu u pustinji. To proroštvo danas 
evanđelist Marko primjenjuje na Ivana Krstitelja 
(Mk 1,1-8). On je taj glas koji viče iz pustinje. 
Ivan je bio siromašan čovjek, isposnik. Boravio je 
u pustinji i pozivao na obraćenje. To je 
jednostavna, a tako važna poruka za nas. Glas nas 
zove iz pustinje. Pustinja je mjesto sabranja, 
mjesto molitve, mjesto gdje čovjek Boga traži. To 

onda znači da treba imati, uha, volje i srca da se taj glas čuje, a onda i prihvati. 
Jer, oduvijek je tako bilo, a danas još i više, da su drugi glasovi, koji čovjeka 
zavode i odvode u propast, puno jači, blještaviji, oku primamljiviji…  
Glas Božji, naprotiv, jest onaj iz pustinje. Takav je bio i naš Gospodin Isus. O 
njemu prorok govori: Vikati neće, neće bučiti, glas mu se neće čuti po trgovima 
(Iz 42,2). Taj nam proročki glas danas govori: Pripravite put Gospodinu u 
pustinji. Svaka dolina neka se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što 
je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi! Za onoga koji želi 
čuti i prihvatiti – savršeno jasno i ostvarivo. Valja nam pripraviti put Gospodinu 
u našemu srcu. Iz njega sve proizlazi. U njemu su udoline. To su one 
manjkavosti, to su naši propusti. To je naša lijenost, naša nezainteresiranost. 
Valja nam te praznine ispuniti svojim zauzimanjem, svojim čestitim radom, 
svojim dobrim djelima, naravno, započevši od svojih najbližih. Ima u našem srcu 
i brežuljaka. To su naše mane, naše zle sklonosti, naša oholost, srdžba, naši 
grijesi protiv bilo koje zapovijedi. Treba ih, uz pomoć Božje milosti, ukloniti. Tu 
su i krivine i hrapavosti. To označava one loše strane našega značaja. Možda 
smo skloni lijenosti, ogovaranju, oholosti, zavisti. Oznake našega karaktera 
treba usmjeriti prema dobru, a ne prema zlu. Tako ćemo pripraviti put 
Gospodinu, da njegov dolazak za nas ne bude uzaludan. 
Ivan je bio silan prorok. Veli današnje evanđelje: Grnula k njemu sva judejska 
zemlja i svi Jeruzalemci. Pa ipak, veli Ivan: Nakon mene dolazi jači od mene 
(…) Ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. Ta se Ivanova riječ 
ostvarila među nama i sada se ostvaruje. Među nama je Isus, Sin Božji. 
Otkupljeni smo njegovom smrću i uskrsnućem, kršteni njegovim krštenjem, 



posvećeni i posvećivani njegovim Duhom u sakramentima u svetom 
bogoslužju. To je snaga koja je u Crkvi, koja je u nama. Valja nam samo za njim 
posegnuti. Valja nam povjerovati Kristu i njegovu evanđelju, valja nam se odreći 
grijeha tražeći Boga u Crkvi, u njegovoj riječi, u njegovim sakramentima u 
svakodnevnom životu. 
Dao Gospodin da njegova riječ za nas ne bude uzaludna, nego da u našem 
srcu nađe plodno tlo, na spasenje nama i onima koji su s nama. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

7. studeni 2020. 
Ambrozije 

6:30  + Dragan Vukovjević 

18:30 + Ankica Nakić 

Utorak 

8. prosinca 2020. 
Bezgrešno Začeće 

BDM 

6:30 + Drago i ob. Stanić 

18:30 + Gojka Erceg i Anđa Krezo 

Srijeda 

9. prosinca 2020. 
Ivan Diego 

6:30 + Tomo Bilić 

18:30 + Terezija Mikletić 

Četvrtak 

10. prosinca 2020.  
Gospa Loretska 

6:30 + Ankica Nakić 

 18:30 + Ivan Šesto 

Petak 

11. prosinca 2020.  
Damaz I. papa 

6:30   + Stipo Pole 

18:30  + Šimun Romić 

Subota 

12. prosinca 2020. 
BDM Guadalupska 

7:30   + Stoja i Mato Perić 

18:30  + Luca Dragičević 

Nedjelja 

13. prosinca 2020.  
Treća nedjelja 

došašća 

9:00  Pro populo 

11:00  + Lucija i Luka Planinić 

18:30  Na nakanu zajednice „Vjera i svjetlo“ 

 

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Jednom kršten zauvijek 
kršten. Dijete Božje. 

Pokoj vječni daruj im 
Gospodine. 

VJENČANI 

Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja. 

 



 
Ususret nedjelji Caritasa 

VELIKO SRCE ZA MALE LJUDE 

Karitativna akcija 2020. 
Projekt Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije  
 

NEDJELJA CARITASA  

Svrha i cilj projekta “Veliko srce za 
male ljude” je ublažiti sveopću 
ekonomsku i socijalnu krizu; smanjiti 
liste čekanja i osigurati kontinuirano 
prikupljanje namirnica za potrebe 
Caritasove Pučke kuhinje kako bi 
topli obrok dobili svi u potrebi koji 
zatraže takvu vrstu pomoći; 
animirati, potaknuti i ujediniti župne 
Caritase, koji su temelj karitativnog 
djelovanja u Nadbiskupiji u jednu zajedničku, snažniju, a samim time i 
učinkovitiju akciju  na području cijele osječke regije za prikupljanje materijalnih 
i financijskih sredstava te ostvarenje zajedničkog cilja, a to je pomoć onima u 
potrebi. 
Ova pandemija stigla je iznenada i zatekla nas nespremne. No, siromašnima se 
nikada nije prestalo pružati ruku. Sredstva za čin milosrđa ne mogu se 
improvizirati, potrebno je svakodnevno pružati ruku. 
Projekt se može pomoći prikupljanjem živežnih namirnica i higijenskih 
potrepština. Donatori mogu pomoći sredstvima iz vlastitih resursa, namirnicama 
koje trebaju biti u proizvođačkom pakiranju. 
Novčana sredstva mogu se uplatiti na račun: HR6123400091110046082 
Model: HR00  
S pozivom na broj: 32100-1-02 
Opis plaćanja: donacija „Veliko srce za male ljude“ za Pučku kuhinju 
Vukovaru 

„PRUŽI SVOJU RUKU SIROMAHU“ (usp. Sir 7,32) 

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. 


