
SLAVLJA I DOGAĐANJA U NAŠEM SAMOSTANU I ŽUPI 

o   Ovoga utorka započinjemo s pobožnošću „13. utoraka“ 
uoči blagdana sv. Antuna. U 18,15 molimo pobožnost sv. 
Antunu i svečanije slavimo sv. misu uz propovijed. 

o  U četvrtak, 18. ožujka, u 15 sati, biti će sv. misa u 
bolničkoj kapeli sv. Križa. Istoga dana, na večernjoj misi 
proslavit ćemo spmendan sluge Božjega Vendelina 
Vošnjaka. 

o  U petak, 19. ožujka, slavimo blagdan sv. Josipa, 
zaručnika Blažene Djevice Marije. U našoj ckrvi sv. Josipa 
štujemo od njegova proglašenja kao zaštitnika hrvatskog 
naroda. U našem muzeju nalazi se oltarna slika sv. Josipa 
jer je u crkvi nekada bio oltar posvećen sv. Josipu. 
Blagdan ćemo svečanije proslaviti na večernjoj svetoj misi. 

o  U subotu, 20. ožujka, povodom „Godine sv. Josipa“ pozivamo obitelji na 
obiteljsko hodočašće sv. Josipu u Đurđenovac na kojemu se može dobiti i 
potpuni oprost. Hodočastimo osobnim automobilima. Participacija je 50 kn po 
osobi, djeca besplatno. Polazak je u 8,30 iz samostanskog dvorišta, u 10,00 sati 
je sv. misa u Đurđenovcu, domjenak (iz participacije) u Našicama, drugi dio 
programa je u parku prirode na Jankovcu (planina Papuk) i povratak. Prijave 
primamo do srijede navečer. 

o  Sljedeće nedjelje, na 5. korizmenu nedjelju u 17 sati, molit ćemo Križni put i 
ostati u euharistijskom klanjanju do večernje mise. Molit ćemo da se svaki 
začeti život rodi, da se u potpunosti zaštiti dostojanstvo roditeljstva, da se svim 
roditeljima u potrebi osigura svakovrsna materijalna, emocionalna i duhovna 
potpora, zatim da svaki medicinski djelatnik, političar, zakonodavc, novinar, 
svaki hrvatski građanin doprinese izgradnji i razvoju kulture života. 

o  Najavljujemo ispovijed za Uskrs da će biti 26. ožujka u 17 sati.. 

Posvetna molitva sv. Josipu 

Sveti Josipe, s radošću ti se posvećujem i stavljam pod tvoju zaštitu. Smatram 

te svojim ocem i zaštitnikom, a ti mene smatraj svojim djetetom i daj da osjetim 

djelovanje tvog zagovora i ljubavi. 
 

ŽUPNI LISTIĆ 
ŽUPE SV. FILIPA I JAKOVA, APOSTOLA  

SAMOSTANSKA 5, VUKOVAR 
Godina XIII; Broj 11 (801) 14. ožujka 2021. 

 4. Korizmena nedjelja - B 



AKTUALNO 
   

10 stvari koje možemo naučiti od svetoga Antuna 

Životi velikih ljudi oduševljavaju 

nas i nadahnjuju da i mi krenemo 

njihovim stopama. Život Ante 

Padovanskog bio je i ostao 

inspiracija milijunima ljudi diljem 

svijeta. Iako Ante Padovanski nije 

izrekao ove misli, ovo možemo 

naučiti iz njegovog svetog života. 

1. Na prvom mjestu nije ona 
zemlja u kojoj si rođen, na prvom 
mjestu je nebeska domovina. 

2. Nemojte ljudima govoriti ono 
što paše njihovim ušima, govorite im istinu, jer će ih istina osloboditi. 

3. Najveće čudo koje postoji jest vršiti volju Božju. 

4. Ljubav je sama duša vjere. Ne očekujte veće čudo od nje. 

5. Bez molitve ne možemo napredovati u duhovnom životu. 

6. Budite prijatelji siromaha, oni će vas odvesti u vječne stanove. 

7. Franjina škola je vrhunska škola. To je škola onih najboljih. 

8. Zagledajte se u križ, tu ćete 
vidjeti kolika je Božja ljubav i 
čovjekova vrijednost i 
dostojanstvo. 

9. Najbolja propovijed koju 
možeš izreći jest vlastiti život. 

10. Ako lađa ne krene putem 
kojim si ti želio, to znači da ti je 
Bog namjenio nešto još bolje. 



Spomeni se, sv. Antune, da si uvijek pomagao i tješio sve koji su se tebi utjecali u 
svojim potrebama. S čvrstim pouzdanjem preporučujem se i ja tvom moćnom 
zagovoru kod Boga. Ne odbij moje prošnje i svojim posredovanjem kod Boga isprosi 
mi – ako je za dobro moje duše – milost… za koju te molim. Pomozi mi u ovoj mojoj 
potrebi i nevolji! Blagoslovi mene, moj rad, moju obitelj i sve moje drage, čuvaj nas 
od bolesti i pogibli duše i tijela! Sve nas krijepi da u boli i kušnji ostanemo čvrsti u 
vjeri i ustrajni u ljubavi. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

15. ožujka 2021. 
Veljko 

7:30  + Vlado Žanić 

18:30  Za duše u čistilištu 

Utorak 

16. ožujka 2021. 
Hilarije i Tacijan 

7:30 + Oto Blažević 

18:30 + ob. Ištuk 

Srijeda 

17. ožujka 2021. 
Patrik, Domagoj 

7:30 + ob Krajinović i Hećimović 

18:30 + Ivan Jeger 

Četvrtak 

18. ožujka 2021.  
Vendelin Vošnjak 

7:30  + ob. Kolak 

 18:30 + Jozo i Luca Ištuk 

Petak 

19. ožujka 2021.  
Josip zaručnik 

BDM 

7:30   + Josip Bjelanović 

18:30  + Josip Šeremet 

Subota 

20. ožujka 2021. 
Klaudija, Vladislav 

7:30  + Josip Bjelobrajdić 

18:30  + Josip Tomašić 

Nedjelja 

21. ožujka 2021.  
5. Korizmena 

nedjelja 

9:00  Pro populo 

11:00  + Ruža Bušić i Iva Skoko 

18:30 + ob. Markobašić, Vorgić i Terzić 

 

PROŠLOGA TJEDNA U NAŠOJ ŽUPI SU 
KRŠTENI UMRLI 

Petar Knežević 
Pokoj vječni daruj im 

Gospodine. 

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 

Papa Franjo odredio  

GODINU SVETOGA JOSIPA 
Apostolskim pismom 'Patris corde – Očinskim srcem', papa Franjo se 

spomenuo 150. godišnjice proglašenja svetoga Josipa zaštitnikom sveopće 

Crkve.  

Otac voljen, otac u nježnosti, poslušnosti i 

prihvatu; otac kreativne hrabrosti, radnik, 

uvijek u sjeni, čovjek koji prolazi 

neprimjetan, čovjek svakodnevne, diskretne i 

skrivene prisutnosti – tim je riječima papa 

Franjo, na nježan i dirljiv način, opisao 

svetoga Josipa u apostolskom pismu Patris 

corde,  

Sv. Josip povezuje Stari i Novi zavjet, a 

kršćanski ga je narod uvijek jako volio. U 

njemu je Isus vidio Božju nježnost, onu koja 

nam daje da prihvatimo svoju slabost, jer se 

unatoč našoj slabosti, kroz nju ostvaruje veći 

dio božanskog nauma. Susrevši se s Božjim 

milosrđem, ponajviše u sakramentu 

pomirenja, možemo iskusiti istinu i nježnost, 

jer Bog nas ne osuđuje nego prihvaća, grli 

nas, podupire i oprašta nam.  

Dokument 'Patris corde' ističe također kreativnu hrabrost svetoga Josipa, koja se 

vidi posebno u teškoćama, i koja u čovjeku rađa neočekivanu snagu. On se s 

konkretnim problemima svoje obitelji suočava upravo onako kako to čine sve 

druge obitelji u svijetu.  

Josipovo očinstvo u odnosu na Isusa, papa Franjo je nazvao „sjenom nebeskoga 

Oca na zemlji“. Ocem se ne rađa, nego postaje, jer se o djetetu brine preuzimajući 

odgovornost za njegov život.  

Josip je znao voljeti na izvanredno slobodan način, znao je udaljiti se od središta 

kako u središte svojega života ne bi stavio sebe nego Isusa i Mariju. Njegova se 

sreća nalazi u darivanju sebe. Pravi je otac onaj koji živi život svoje djece, a to je 

znak koji upućuje na više očinstvo, na Oca nebeskoga.  
 

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. 


