ŽUPNI LISTIĆ
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA
SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR
Godina XIII; Broj 1 (791) 3. siječnja 2021.

2. nedjelja po Božiću - B
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI
o Danas je druga nedjelja po Božiću, a u srijedu, 6. siječnja, slavimo svetkovinu SVETA
TRI KRALJA ili Bogojavljenja. Svete mise su 9 i 11 sati prije podne i navečer u 18,30
sati. I u kapeli sv. Roka misa je u 7,30.
o Popuštanjem aktualnih epidemioloških mjera od sljedeće nedjelje svete mise su u 9,
11, i u 18,30 sati, te u kapeli sv. Roka u 7,30 sati.
o Popuštanjem aktualnih epidemioloških mjera započinjemo s blagoslovom obitelji.
Raspored možete uzeti zajedno sa župnim listićem. Prigodom blagoslova molimo za
pridržavanje epidemioloških mjera. Ove godine ići ćemo bez ministranata. Vaš dom i
vašu obitelj možemo blagosloviti u prostoru koji je vama najprikladniji. Jednako tako,
ako netko misli da svojim dolaskom ugrožavamo zdravstvenu sigurnost obitelji,
poštivat ćemo vašu želju. Utoliko vas molimo da nam to prethodno i javite (032/441381 od 8 do 15 sati). Razumijevanje je kršćanska vrlina. U tom slučaju vašu obitelj
možemo blagosloviti bilo kada tijekom godine. Odgovornost mora biti na prvom
mjestu. Vaši svećenici i časne sestre uvijek su uz vas. Budite nam dobro i zdravo!
Svi smo potreseni vijestima o snažnom potresu na području Sisačke biskupije.
Zahvaljujemo svima koji ste odmah izrazili solidarnost prikupljajući sve potrebno za prvu
ruku unesrećenim od potresa.
Tim povodom organiziramo pomoć na više načina:
Danas, 03. siječnja, i u sljedeću nedjelju prikupljamo novčane priloge za egzistencijalno
zbrinjavanje obitelji koje su ostale bez krova na glavom. Vaš prilog možete staviti u
košaru koja se nalazi u sredini crkve.
Za one koji žele svoj prilog uplatiti putem žiro-računa mogu to učiniti putem Caritasa
Đakovačko-osječke
nadbiskupije,
J.
J.
Strossmayera
58,
Osijek
(IBAN:HR6123400091110046082; poziv na broj: HR 00 44000-1; Opis plaćanja: Pomoć
stradalima u potresu u Sisačkoj biskupiji).
Konkretno župa i konkretno obitelj: Župniku dviju župa, fra Draganu Grizelju, u Župi
sv. Ivana Pavla II. u Petrinji te u Župi sv. Bartola u Hrastovci stradale su dvije župne
crkve i filijalne kapelice, a njegovi župljani su ostali bez svojih obiteljskih domova. Oni
koji žele pomagati konkretno crkvu ili obitelj to mogu učiniti ovim putem. Prigodom
uplate potrebno je navesti naznaku uplate za crkvu ili obitelj. Župa sv. Bartola Apostola,
Hrastovica 87, 44250 Hrastovica: IBAN: HR8723400091110538859.
Prikupljanje hrane i higijenskih potreba za sada nije potrebno. Ukoliko se ukaže
potreba za takvim oblikom pomoći, naknadno ćemo vas obavijestiti.

o

AKTUALNO

Bogojavljenje
»Poklone mu se.« Znaju da je
on
Mesija,
Bog
postao
čovjekom. Tridentski sabor
izričito navodi ovaj odlomak
evanđelja o poklonu mudraca
kad obrazlaže čašćenje koje
dugujemo Kristu u euharistiji.
Isus prisutan u svetohraništu
isti je kojega su vidjeli mudraci
na Marijinim rukama. Ispitajmo
sebe kako mu se klanjamo dok
je izložen u pokaznici ili skriven
u svetohraništu, i s kakvom
pobožnošću i poštovanjem
klečimo
u
određenim
trenutcima na svetoj misi ili kad prolazimo pored mjesta gdje se čuva Presveti
Sakrament.
Mudraci »otvore zatim svoje blago i
prinesu mu darove: zlato, tamjan i
smirnu«. To
su
najdragocjeniji
darovi s Istoka, najbolje je za Boga.
Zlato je simbol kraljevske vlasti. Mi
kršćani želimo se truditi da Krist
kraljuje
u
svim
ljudskim
djelatnostima, da sve duše budu
zahvaćene njegovim kraljevstvom
pravde, svetosti i mira. »Tako mu
trebamo dati zlato: fino zlato
nenavezanosti
na
novac
i
materijalna dobra, stvari koje su ipak
dobre jer dolaze od Boga. Međutim
Gospodin je htio da se njima
koristimo tako da naše srce ne
vežemo uz njih, već da ih
upotrijebimo za opće dobro svih
ljudi.«
Završavajući današnju molitvu,
nemojmo moliti mudrace da nam
dadu zlato, tamjan i smirnu. Radije ih zamolimo neka nam pokažu put koji
vodi do Krista kako bismo mu svakoga dana mogli nositi svoje zlato, svoj

tamjan i svoju smirnu. »Stoga molimo Majku Božju, koja je i naša Majka, da
nam pripravi put koji vodi u savršenu ljubav: Cor Mariae dulcissimum, iter para
tutum! Njezino slatko srce poznaje sigurnu stazu na kojoj ćemo susresti
Krista. Mudraci su imali zvijezdu, mi imamo Mariju, Stella maris, Stella
orientis.«
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…

dan i spomen

Ponedjeljak
7:30 + Lazar i Jela Beriša
4. siječnja 2021.
Anđela Folinjska 18:30 U zahvalu sv. Antunu
Utorak
7:30 + Andrija i Jela Pavlović
5. siječnja 2021.
Genoveva Morales 18:30 + ob. Dencinger i Štrauh

• 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
sat nakana

9:00 Pro populo
Srijeda
6. siječnja 2021.
Bogojavljenje

11:00 + Marija Nosić
18:30 Na nakanu OFS-a

Četvrtak
7. siječnja 2021.
Rajmund
Penjafortski
Petak
8.siječnja 2021.
Gospa od brze
pomoći
Subota
9. siječnja 2021.
Lix le Clerq
Nedjelja
10. siječnja 2021.
Krštenje
Gospodinovo

7:30 Za zdravlje ob. Mijić
18:30 + ob. Čeh
7:30 Na nakanu
18:30 + Ivan i Milena Tokić
7:30 + ob. Bilić
18:30 Za zdravlje Ivana
9:00 Pro populo
11:00 + Mara i Veselko Lucević
18:30 Na nakanu zajednice „Vjera i svijetlo“

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU
KRŠTENI
UMRLI
Dragica Ćupina (1929)
Jednom kršten zauvijek
Franjo Kereši (1933)
kršten. Dijete Božje.
Marica Sabo (1948)
VJENČANI
Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja.

Aktualno –konkretna pomoć

POMOĆ STRADALIMA U POTRESU
Dragi vjernici i svi ljudi dobre volje!
Zadivljeni smo zasigurno svime onim što
mnogi čine, pitamo se možda kako mi možemo
pomoći? Za prvu ruku nakon vijesti o teškom
potresu hvalevrijedna je svaka poslana boca
vode, higijenska potrepština, hrana, odjeća itd...
No, mišljenja smo da naša braća i sestre
nastradala u potresu trebaju pomoć i za svoj
NOVI POČETAK, za ovu odluku da budu i
ostanu na svome, premda će morati popravljati
oštećene kuće a mnogi od njih i graditi
ispočetka. Zato naša braća i sestre stradala u
potresu ne trebaju našu pomoć samo danas ili
sutra nego i za mjesec dana, dva, ili više njih.
Puno je onih koji trebaju našu pomoć. Vodimo
se riječima Majke Terezije: „ Ako ne možeš nahraniti 100 ljudi, nahrani barem
jednog čovjeka“. Zato ćemo se i mi povezati u lanac dobrote. Ujedinimo se u
molitvi, ali i u konkretnoj pomoći. Svatko može manje ili više odvojiti, jer tek kad
se svi uključimo bit će to veliko djelo ljubavi prema onima koji nas zaista
trebaju. Potaknite sve oko sebe, s kojima živite, radite i s kojima se družite, koji
možda i sami traže najbolji način da pomognu. Neka iz svih nas progovori ono
veliko ljudsko srce, ona kršćanska svijest koju je sv. Franjo uobličio govoreći:
Non sibi soli vivere, sed et aliis proficere – Ne samo sebi živjeti, nego i drugima
koristiti“.
Iskustvo darovane ljubavi je najbogatije iskustvo. Vašim darom vaš život i život
bližnjih činite boljim i radosnijim nastradalima od potresa. To je onaj sebedarni
iskorak u vjeri, u novo povjerenje u Boga i ljude. To je abrahamski iskorak iz
religioznih navika u novu zemlju i u nove bližnje koje vi obdarujete svojim darom

Naš dar je potpun
tek u radosnim očima naših bližnjih.
pomoći.
Hvala
vam
dragiureda:
vjernici.
Uredovno
vrijeme
župnog
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.

