
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o Danas je 3. nedjelja došašća kada obilježavamo nedjelju Caritasa. Tim 
povodom molit ćemo i darovati svoj prilog za one kojima je životno potrebno. 
U sredini crkve je košarica za vaše priloge. Provodi se i karitativna akcija 
„Veliko srce za male ljude“. Više o tome je na posljednjoj stranici ovih Oglasa.  

o SVETA ISPOVIJED uoči Boćića bit će svakog dana od 17,30 sati. Kako zbog 
pandemije virusa i poštivanja epidemioloških mjera ne možemo odrediti samo 
jedan termin/dan tako vam se stavljamo na raspolaganje svaku večer sve do 
Badnjaka. No, ipak vas molimo da ne odgađate svetu ispovijed za posljednje 
dane uoći Božića već to učinite tijekom ovoga tjedna bilo koju večer.  

o Večeras, u 18,00 sati, u Gradskom muzeju Vukovar, paljenje je 3. adventske 
svijeće s prigodnim programom djece i akademskih glumaca.  

o Naš samostan tiskao je svoju nastariju rukom pisanu knjigu koja se zove 
Kronika Franjevačkog samostana u Vukovaru, neizmjerno vrijedan povijesni 
izvor i dokument samostana i grada Vukovara. Marljive ruke franjevaca 
kronološki su zapisale radosne i tužne događaje vukovarske zajednice. S 
punim i raznovrsnim informacijama predstavlja pamćenje, te daje 
najautentičniju sliku grada Vukovara u 18. stoljeću. Za nas je to epohalno djelo. 
Poradi budućih generacija i narašataja bilo bi dobro da ova Kronika u kojoj su 
naši najstariji povijesni zapisi bude u svim našim kućama. Kronika ima 500 
stranica, cijena joj 150 kn. Kroniku možete nabaviti u župnom uredu ili sljedeće 
nedjelje nakon svetih misa.   

o Vukovarski katolički kalendar možete nabaviti u sakristiji ili župnom uredu. 

KRONIKA FRANJEVAČKGO SAMOSTANA VUKOVAR 
Dana, 11. prosinca, 2020. godine, u Vukovaru, predstavljen je prvi svezak 

Kronike Franjevačkog samostana Vukovar „Kronika Franjevačkog samostana u 
Vukovaru 1722. – 1780. / Chronicon Conventus Valcovariensis 1722. – 1780.“ . 
U predstavljanju su sudjelovali mons. Đuro Hranić, dr. Dražen Kušen, fra Ivica 

Jagodić, te kao urednik izdanja Petar Elez.  
Iz razumljivijih razloga zbog pandemije virusa Covid19 predstavljanje je 

održano samo za medije kako bi se ipak prezentiralo ovo važno tiskano djelo.  
Predstavljanje možete vidjeti i poslušati na linku Youteube kanal: 

https://www.youtube.com/watch?v=5OuVHgDgl4Y&feature=youtu.be 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 50 (788) 13. prosinca 2020. 

3. nedjelja došašća - B 

https://www.youtube.com/watch?v=5OuVHgDgl4Y&feature=youtu.be


o AKTUALNO 
Poticajne misli Tomislava Ivančića.

1. Ništa ne raduje kao radost koju si dao drugome, jer to je ljubav! 
2. Kad oprostiš svom neprijatelju, kad ga razumiješ, kad ga počneš poštovati, 
tada on počne i tebe i sebe poštovati. Ti si tada riješio problem. Zlo je nešto 
čega nema. Kad unosiš dobro, ti zapravo ispunjavaš praznine postojanjem, 
dobrotom, zdravljem i 
mirom. 
3. Nauči misliti velike 
misli.Nauči govoriti velike 
riječi. Nauči biti svijetao. 
Donosi svjetlo svojim 
riječima. Donosi svjetlo 
svojim mislima. Donosi 
svjetlo svojim djelima. Budi 
svjetiljka koje ne osvjetljuje 
samo sebi put. Budi 
svjetiljka koja osvjetljuje put 
i drugima. 
4. Boga se, dakle, može čuti i s njime razgovarati. Uvjerenost u to da Bog postoji 
daje upravo to komuniciranje s njime. Tko je jednom razgovarao s Bogom, taj 
više ne sumnja u njegovo postojanje. Još više, to ga komuniciranje mijenja tako 
da čovjek počne činiti i čudesna Božja djela. Ona tako potvrđuju Božju 
prisutnost. Vjernik je zapravo čovjek koji razgovara s Bogom. To je molitva. 
5. Želiš li živjeti osmišljeno, a to znači sretno, trebao bi svaki dan oprati svoju 
dušu, kao što pereš i uređuješ svoje lice i tijelo. Trebao bi svojoj duši dati 
najljepše misli svjetla, obećanja i dobre vizije. Potrebno je dušu oprati od svih 
negativnih misli i vijesti. Potrebno je dušu osloboditi od negativnosti i osjećaja 
uzaludnosti i bezuspješnosti, a osobito od osjećaja depresije, samosažaljenja i 
optuživanja drugih. 
6. Ljubav je jedino tlo na kojem se raste, koje se nikada ne može izgubiti i na 
kojem čovjek živi vječno. Iz dubokih korijena plodovi rastu polako, ali ostaju 
trajno. Svojoj duši treba dati najljepše misli svjetla, obećanja i nade. 
7. Tko u čovjeku ne gleda zlo nego dobro, taj je na Božjoj strani, ima Božje oko. 
Tko gleda zlo, a ne dobrotu, taj je na strani zloga i ima njegov pogled. Ne suditi 
i ne osuđivati, gledati dobro – to znači biti na Božjoj strani i biti jak kao Bog – 
imati zdrave oči. 
8.  Bit vjernik znači patiti, ali i dobiti snagu protiv patnje; plakati, ali i biti 
utješen; biti ranjen, ali i zaviti rane; biti u mraku, ali i dobiti svjetlo za izlazak iz 
mraka; umrijeti, ali i uskrsnuti. 
9. Bit kršćanske poruke jest obraćenje. Znači da ne postoje nepromjenjive i 
tragične, katastrofalne životne situacije. Uvijek se može nanovo početi i uvijek 
treba podignuti glavu i ići naprijed. 



10. Padovi dokazuju da si samo čovjek. A čovjek je ograničeno biće, ovisno o 
Bogu. Padovi ti dokazuju da je realnost života da možeš pasti. Važno je, 
međutim, ne ostati ležati nego se dignuti i ići naprijed. Padovi se tako 
popravljaju da im se nasmiješiš, oprostiš sebi i drugima i kreneš još odlučnije 
naprijed. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

14. studeni 2020. 
Ivan od Križa 

6:30  
+ Agneza i Ivan Majer, Jure i Kata 
Palijan 

18:30 + Justina i Mihajlo Zera 

Utorak 

15. prosinca 2020. 
Drinske Mučenice 

6:30 + Ljerka i Marinko Vukoja 

18:30 + Ilija Zeko 

Srijeda 

16. prosinca 2020. 
Hagaj prorok 

6:30 + Anica i Nikola Čolak 

18:30 + Jozo i Luca Ištuk 

Četvrtak 

17. prosinca 2020.  
Modest, Blago 

6:30 + Stipo Pole 

 18:30 + Jure Kolak 

Petak 

18. prosinca 2020.  
Malahija prorok 

6:30   + Adam i Paulina Hok 

18:30  + Dragica i Jozo Grubišić 

Subota 

19. prosinca 2020. 
Urban V. papa 

7:30   + fra Benko Horvat 

18:30  + Tonkica Matić 

Nedjelja 

20. prosinca 2020.  
Četvrta nedjelja 

došašća 

9:00  Pro populo 

11:00  + Stana i ob. Rubil 

18:30 + Josip i Emil Zaobornij 

 

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Jednom kršten zauvijek 
kršten. Dijete Božje. 

Olga Bunjevac (1928) 
Mijo Milić (1938) 

VJENČANI 

Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja. 

 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Poticajne+misli+Tomislava+Ivan%C4%8Di%C4%87a:%20https://duhovnost.net/poticajne-misli-tomislava-ivancica/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Poticajne+misli+Tomislava+Ivan%C4%8Di%C4%87a:%20https://duhovnost.net/poticajne-misli-tomislava-ivancica/


 
Aktualno – budi blizak čovjeku 

NEDJELJA 

CARITASA 
Predsjednik Hrvatskog Caritasa mons. Bože Radoš, za Nedjelju Caritasa 13. prosinca 

2020.  uputio je poslanicu, naslovljenu „Svjedoci svjetla.“ 

U ovome vremenu kada smo pozvani na oprez i osjetljivost prema drugima, kada 

nastojimo otkrivati svjetlo i dijeliti ga s drugima, vidimo Boga koji ima svoju 

pedagogiju, koji bdije nad čitavim svijetom, koji će se poslužiti i tamom pandemije da 

zasja svjetlo ljubavi i nade. Koristi se našim udaljavanjem da bi nas, u svoje vrijeme, još 

jače zbližio. Koristi malene znakove pažnje da bi pokazao svoju neizmjernu ljubav. U 

ovo zahtjevno vrijeme Bog stvara puteve ljubavi i dobra, ostaje blizak čovjeku čije 

teškoće i muke usmjerava za još veću nesebičnost, za čišću ljubav, osobniji i intimniji 

odnos s Njime, za iskreniji i životniji odnos s drugima. Nije li čudesno kako to svjetlo 

može mijenjati naše odnose u tami, kako udaljenost preobražava u blizinu, odvojenost u 

kontakt, otuđenost u susret, samoću u zajedništvo, a hladnoću u toplinu!  

Treća nedjelja došašća, Nedjelja Caritasa poziva nas da budemo svjedoci svjetla. Samo 

oni koji prime Svjetlo, mogu ga drugima dijeliti. Neka Emanuel rasvijetli naše živote! 

Dopustimo mu da nas nahrani svojim svjetlom s euharistijskog stola, iz riznice svoje 

riječi, u tihoj poniznoj molitvi: da budemo njegovo svjetlo onima koji ga traže. 

Bože Radoš, varaždinski biskup 

predsjednik Hrvatskog Caritasa 

Sudjelujmo akciji “za 1000 radosti”. 

Pozivi na broj 060 9010, čime se donira 6,25 kn za sve potrebite.  

       Caritas je temeljna zadaća svakog pojedinog kršćanina, svake župne zajednice. 

Caritas je lice žive Crkve koja ispunja Kristovu zapovijed ljubavi prema bližnjemu. 

Caritas svojim djelovanjem naviješta i svjedoči Radosnu vijest ljubavi i 

pravednosti za sve ljude. Zauzimanjem za potrebite među nama i iskazivanjem 

solidarnosti djelima duhovnog i tjelesnog milosrđa Caritas ispunjava Kristovu 

zapovijed ljubavi prema bližnjemu. Krist od nas zahtijeva da se obratimo 

siromašnima, i kao pojedinci i kao zajednica.  

Molimo Gospodina da nam otvori srce kako bismo ga mogli poznavati i 

ljubiti, te biti izvori vode žive usred ovoga žednog svijeta. 

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. 


