
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o Danas se uključujemo u akciju 
Hrvatskoga Caritasa "Tjedan 
solidarnosti i zajedništva s 
Crkvom i ljudima u Bosni i 
Hercegovini" u kojoj se skuplja 
pomoć za razne socijalne projekte u 
mreži Caritasa u BIH.  

o Križni put u korizmu molimo petkom 
i nedjeljom u 18 sati; za djecu je 
nedjeljom u 10:30; na Mitnici je 
srijedom u 17:00; u kapeli sv. Roka 
nedjeljom u 7 sati.  

o  U utorak, 09. ožujka, u 19 sati, u Pastoralnom centru sv. Bone počinje Tečaj 
priprave za ženidbu (09., 10., 11., te 16., 17., 18.  ožujka 2021. godine).  

o U srijedu, 10. ožujka, obilježavamo Dan hrvatskih branitelja grada Vukovara. 
Molitva na Memorijalnom groblju je u 9,15 sati, a sveta misa u 10 sati.  

o U četvrtak, u 19,00 sati, susret je obiteljskih zajednica. Pozivamo sve obitelji, 
i mlađe i starije, na susret mogu doći i s djecom jer će i oni imati svoj program. 
Planiramo obiteljsko hodočašće sv. Josipu u Đurđenovac 20. ožujka 2021.  

o Preporučamo vam vjerski tisak: Glas koncila i ostale katoličke časopise.  

Papa Benedikt XVI. ističe u enciklici  

Deus Caritas Est:  

"Ovo naše vrijeme potiče na novu 

spremnost i raspoloživost pomoći 

bližnjemu u potrebi. Već je Drugi 

vatikanski koncil to istaknuo vrlo jasnim 

riječima: 'Danas kada raspolažemo bržim 

sredstvima komunikacije, kada su na neki 

način prevladane udaljenosti među 

ljudima (...) karitativna djelatnost danas 

može i treba obuhvatiti sve ljude i sve 

ljudske potrebe'" (br. 30). 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 10 (800) 7. ožujka 2021. 

 3. Korizmena nedjelja - B 



o AKTUALNO 
Tomislav Ivančić - Obale života   

Svaka rijeka ima korito. I ne samo to. Rijeke moraju imati nasipe uz obale. Jer rijeka 

je korisna, ali i opasna. U njoj su ribe, u njoj se možeš kupati, oprati se, možeš je, 

ako nije zagađena, piti, po njoj plove brodovi, po njoj možeš veslati u čamcu, po njoj 

možeš ploviti u daleke krajeve. No, nabuja li rijeka, prijeđe li obale i iziđe iz korita, 

postaje opasna, razara, dere obale, 

uništava polja, ruši kuće, ugrožava i odnosi 

živote ljudi. Ista rijeka, a tako različita 

djelovanja. No, rijeka nije kriva, nego obale 

ili neizgrađeni ili slabo izgrađeni nasipi. 

Rijeka je uvijek dobra, ako su joj obale 

čvrste i nasipi sigurni.  

Tvoje su misli rijeka. One teku, kao i 

osjećaji i mašta. Tvoje misli mogu biti 

genijalne, stvaralačke. Iz njih možeš pisati 

knjige, držati velike govore, stvarati divne 

planove, načiniti umjetnička djela; možeš planirati, izgrađivati, stvarati. No, postanu 

li tvoje misli negativne, počneš li se u mislima baviti crnim, zlim, bolesnim idejama, 

počneš li misliti zlo i u tvome se razumu zadrže neplemenite misli, počneš li razmišljati 

o bludnosti, o psovki, o razaranju i krađi, o pronevjeri, o ljenčarenju, o nevjeri, počneš 

li razmišljati i stvarati planove kako da drugoga okradeš, kako da razoriš i uništiš 

njegovu kuću, kako da koga ubiješ i započneš rat, ili kako da napraviš uzbunu i nemir 

među ljudima - onda je rijeka tvojih misli izišla iz korita i počela razarati tebe i život. 

Stoga je mislima, osjećajima i maštanjima potrebno napraviti korito, ali i nasipe. Misli 

su tekuća voda tvoje životne rijeke. Savjest i Božje zapovijedi, krepost i plemenitost 

tvoje su obale i tvoj nasip. Ako su čvrsti i plemeniti tvoji životni stavovi, ako si 

oboružan krepostima, ako si postojan u vjernosti, u velikodušnosti, u dobroti, u 

blagosti, u odvažnosti, u hrabrosti, u povjerenju, u ljubavi, ako je tvoja nada stamena, 

ako si izdržljiv i strpljiv - tvoji su nasipi čvrsti i tvoje će misli uvijek graditi, tvoji osjećaji 

unositi zdravlje, a tvoja mašta stvarati. Ako u svojim životnim stavovima čvrsto držiš 

Božje zapovijedi, ako ti je Božja riječ kao kamen kojim gradiš korito svoje životne 

rijeke, ako su pozitivne misli u tebi čvrste, ako nikad nisi spreman pogaziti ono što ti 

savjest nalaže, onda si ti sigurna rijeka po kojoj mogu ploviti drugi ljudi, na kojoj ti 

možeš komunicirati sa čitavim svijetom, pa i s Bogom, onda se u njoj uvijek možeš 

kupati, čistiti, onda je ona mirisna i na njoj se možeš napajati i ti i drugi, onda ćeš od 

nje živjeti i po njoj moći izmjenjivati dobra sa čitavim svijetom. 

Voda tvoje rijeke može se umnažati molitvom. Odricanjem kopaš i izgrađuješ korito 

te rijeke. Molitva i odricanje mogućnosti su da i u vječnoj perspektivi kao plemenit 

čovjek uvijek održiš čistom vodu svoje rijeke i čvrstima obale svojih korita i nasipe 

oko svojih rijeka. Ako samo moliš, a ne odričeš se, žive vode Duha Svetoga ne mogu 

biti upotrijebljene ni prihvaćene u tvojoj duši. Nemaš posude u kojoj bi djelovali darovi 

Duha Svetoga. Odricanje je korito duhovne rijeke u tebi, koja čuva i usmjeruje Božje 



darove u tebi. Također, odricanje bez molitve neplodno je, prazno korito rijeke. 

Odricanjem se pripremaš za preuzimanje Božjih milosti, a molitvom ih primaš. Tvoj 

život teče prema oceanu vječnosti. Jesu li obale tvoga života zaštićene nasipima 

Božjih zapovijedi, čvrstih stavova, savjesti i osigurane odricanjem i žrtvom? 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

8. ožujka 2021. 
Ivan od Boga 

7:30  + ob. Mihaljević i Čavara 

18:30 + Šimun Romić  

Utorak 

9. ožujka 2021. 
Franciska Rimska 

7:30 + ob. Hančovski i Dujček 

18:30 + Justina i Živan Filić 

Srijeda 

10. ožujka 2021. 
Emil, Makarije 

7:30  Majci Božjoj za zdravlje ob. Barun 

18:30 + Ivan i Marija Talajić 

Četvrtak 

11. ožujka 2021.  
Tvrtko, Blanka 

7:30  Za zdravlje unuka 

 18:30 + Petar Šarčević 

Petak 

12. ožujka 2021.  
Bernard, Dora 

7:30    Pokojni iz ob. Slavke Bošnjak 

18:30  + Petar i ob. Sabljak 

Subota 

13. ožujka 2021. 
Rozalija, Patricija 

7:30  + Kata i Andrija Hovanček 

18:30   Na čast pregorke muke Isusove 

Nedjelja 

14. ožujka 2021.  
4. Korizmena 

nedjelja 

9:00  Pro populo 

11:00  + Jura i Milka Goričan 

18:30  Na nakanu zajednice "Vjera i svjetlo" 

 

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Petra Crljen 
Antea Jergović 

Anica Erdeš (1944) 

VJENČANI 

Što Bog združi čovjek neka ne rastavlja. 

 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Ono+%C5%A1to+se+doga%C4%91a+u+Lourdesu+je+znanstveno+i+medicinski+neobja%C5%A1njivo%21:%20https://duhovnost.net/ono-sto-se-dogada-u-lourdesu-je-znanstveno-i-medicinski-neobjasnjivo/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ono+%C5%A1to+se+doga%C4%91a+u+Lourdesu+je+znanstveno+i+medicinski+neobja%C5%A1njivo%21:%20https://duhovnost.net/ono-sto-se-dogada-u-lourdesu-je-znanstveno-i-medicinski-neobjasnjivo/


 
                                                                          Aktualno u  korizmi 

Korizma nam svake godine daje jedinstvenu priliku da dublje razmišljamo o smislu i 

vrijednosti svojega kršćanskog života. Tijekom tog vremena poziva nas da uz molitvu i 

duhovnu obnovu budemo milosrdniji prema drugima, čineći konkretna djela ljubavi i 

dijeleći svoja dobra s potrebnima.  

I ove godine Hrvatski Caritas između druge i treće korizmene nedjelje, od 01. do 07. 

ožujka, pokreće akciju Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i 

Hercegovini.  

Svrha korizmene akcije je prikupiti konkretnu novčanu pomoć, ali i poticati vjernike i 

ljude dobre volje na međusobno pomaganje, njegovanje dobrih odnosa, ostvarivanje 

zajedništva u susretima te molitvu za potrebite. 

 Kako se uključiti:  
 pozivom na donacijski telefon 060 9010 (cijena poziva 6,25 kn)  

 uplatom na žiro račun HR0523400091100080340, poziv na br. 101 

 uplatom novčanog dara u župi 

 online donacijama na www.caritas.hr 

Prikupljenim sredstvima financirat će se projekti i programi u mreži Caritasa 

u Bosni i Hercegovini, iz područja socijalno-zdravstvene skrbi, obrazovanja 

te pastoralni projekti župnih zajednica. 

 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. 

http://www.caritas.hr/donacije_online.php

